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“Excelência, o silêncio pode precipitar 
mudanças profundas nos próximos tempos”

“Excia, continua a assumir 
a concretização do vosso 
manifesto eleitoral?”
No que chamou de segunda di-

mensão da análise, Matavele re-

cordou ao presidente Nyusi que, 

durante a campanha eleitoral de 

2014, tinha prometido “construir 

um aeroporto com dimensões 

internacionais, uma barragem 

em Mapai, um porto e concluir 

a estrada Guijá- Chicualacuala, 

entre outras” e questionou: “es-

tando quase no fim do manda-

to, V.Excia continua a assumir a 

concretização do vosso manifesto 

eleitoral?”.

Na sua terceira dimensão de aná-

lise, Matavele questionou Nyusi 

sobre o envolvimento do antigo 

presidente da República, Arman-

do Guebuza, na contratação de 

dívidas ocultas.

“Excelência, o Governo de Mo-

çambique tem respondido com 

moderação ou mesmo prudente 

silêncio perante o desconforto 

da opinião pública. (…) Gosta-

ríamos de saber se: 1) o Governo 

[de Nyusi] apoia o Governo de 

presidente Guebuza, o considera 

inocente, transparente ou hou-

ve motivo forte que ditou o tal 

procedimento?; e 2) o Governo 

de V.Excia  não concorda com o 

Governo do presidente Guebuza 

e por isso quer que ele seja res-

ponsabilizado civil e criminal-

mente e devolver o valor desviado 

(mal contraído e mal aplicado)?”, 

problematizou.

Sem qualquer resposta, Matave-

le avisou: “Excelência, o silêncio 

para estas questões não vai ajudar 

o Governo em todos os aspectos 

(factores PEST); Políticos, Eco-

nómicos, Sociais e Tecnológicos, 

Anastácio Matavele, si-
lenciado há um mês por 
agentes da Polícia da 
República de Moçambi-

que (PRM), era o tipo de homem 

que, na história sobre os governos 

mais tenebrosos da humanidade, 

bate de frente e diz as coisas com 

os próprios nomes, mas acaba 

abatido por regimes autoritários. 

Numa das cartas ao presidente da 

República, em Abril do ano pas-

sado, o activista de Gaza critica-

va a governação do país; falava 

da “tremenda dívida [oculta] que 

nos envergonha como cidadãos”; 

e questionava os incumprimen-

tos de promessas eleitorais de Fi-

lipe Nyusi. “Durante a campanha 

eleitoral de 2014 de que V.Excia 

foi digno vencedor, prometeu 

que, caso de vitória, iria: 1) cons-

truir um aeroporto com dimen-

sões internacionais; 2) construir 

uma barragem em Mapai; 3) 

construir um porto; 4) concluir 

a estrada Guijá-Chicualacuala, 

entre outras. Estando quase no 

fim do mandato, V.Excia con-

tinua a assumir a concretização 

do vosso manifesto eleitoral?”, 

questionava. Mas Matavele não 

viveu para ver as respostas de Fi-

lipe Nyusi. Foi morto por ordens 

emitidas de dentro do próprio 

Governo do dia.

Querido por uns e odiado por 

outros, Anastácio Matavele era 

um homem sem rodeios nem he-

sitações. Em Gaza, para a Freli-

mo, ele era da oposição, mas para 

a oposição, ele era da sociedade 

civil. A sociedade civil estava di-

vidida entre os que o criticavam 

pela frontalidade e os que o elo-

giavam. 

A sua família nunca se sentia 

tranquila com a sua verticalida-

de. “Mamã às vezes lhe chamava 

atenção para o risco da sua fron-

talidade”, diz um dos filhos de 

Matavele, visivelmente abatido 

e desesperançado. Com razão. 

O pilar da casa ruiu. A partir de 

agora é enfrentar um futuro sem 

perspectivas. Ele foi condenado 

pela ganância de alguns. 

Mas de uma coisa Matavele esta-

va consciente: a liberdade de ex-

pressão tem seu preço em países 

como Moçambique. E o preço 

alto é o que ele pagou: assassinato 

violento à sangue frio, em plena 

luz do dia. 

Na edição de hoje, o SAVANA 

traz alguns dos últimos pronun-

ciamentos que ele fez em eventos 

públicos. 

A 3 de Abril do ano passado, Ma-

tavele teria feito um dos discursos 

mais contundentes dos últimos 
anos, no qual questionava a go-
vernação e os incumprimentos de 
promessas eleitorais do presiden-
te Filipe Nyusi. 
Nesse discurso, intitulado: “Con-
tribuição da Sociedade Civil à 
visita de Sua Excelência Presi-
dente da República”, Matavele, 
em nome do Fórum das Organi-
zações Não Governamentais Na-
cionais de Gaza (FONGA), disse 
que “...queremos contribuir cha-
mando a atenção de V.Excia para 
as seguintes questões: a província 
de Gaza, com cerca de 1.500.000 
habitantes, a terceira mais pobre 
do país, continua a receber baixo 
Orçamento do Estado, condi-
cionando a provisão de serviços 
de qualidade, fraco investimento, 
descontinuidade e disfuncionali-
dade de algumas infra-estruturas 
ou projectos de desenvolvimen-
to”. 
Ele apontou alguns exemplos 
concretos: “a estrada Caniçado /
Guijá – Eduardo Mondlane/Chi-
cualacuala, com mais de 104km 
de défice, diz-se que não existem 
recursos para sua conclusão; o 
Centro de Saúde do Distrito de 
Bilene, diz-se, igualmente, que 
não há recursos; paralisado e sem 
vitalidade o projecto da Fábrica de 
Processamento de Hortícolas que 
custou USD 2.430.036,87, cujas 
obras iniciaram a 29 de Março de 
2016 e deveriam ter terminado a 
9 de Outubro de 2016. Não há 
explicação!; uma infra-estrutura 
erguida pelo INSS [Instituto 
Nacional de Segurança Social], 
destinada a turismo na cidade de 

Xai-Xai e que custou avultados 

recursos dos cidadãos, está votada 

ao abandono”. 

podendo precipitar mudanças 

profundas nos próximos tempos.”

Para ele, o que seria preciso era 

que o Governo trouxesse “um rol 

completo, não só do estado da dí-

vida pública, mas das causas reais 

dessa dívida, a começar na nota 

exacta das chamadas «empresas 

com o aval do Estado», a fim de 

se poder examinar com justiça a 

contrição que o Governo preten-

de agora fazer”. 

Matavele esperava que o Gover-

no se apresentasse à população, 

“arrependido e purificado como 

uma vestal, perante a Nação, que 

o sustenta e o paga.” 

Para isso, era preciso “o rol de 

despesas, completo, sem sofismas, 

nem entrelinhas - um relatório 

exacto do que tem sido a admi-

nistração pública, ao menos de-

pois da famosa Dívida Oculta!”

E acrescentou: “o que é indispen-

sável é dizer ao país como se fez 

e para quê se fez essa tremenda 

dívida que nos envergonha como 

cidadãos, como país, a fim de 

se ver se o remédio está apenas 

numa famosa negociação com o 

FMI [Fundo Monetário Inter-

nacional] e o Banco Mundial ou 

medidas moralizadoras internas 

devem ser tomadas em conside-

ração”. 

Sem resposta, Matavele recordou 

ao presidente Nyusi, o seguinte: 

“Excelência, o país está à beira da 

ruína; o desgraçado consumidor 

a braços com os impostos, que 

o levam à tuberculose e à misé-

ria; o contribuinte cada dia mais 

incapacitado de pagar as contri-

buições sempre crescentes; o pro-

prietário disposto a abandonar 

as suas actividades, votando os 

trabalhadores ao desemprego e à 

marginalidade, queda do poder 

aquisitivo das pessoas comuns.” 

Ele terminou alertando ao chefe 

do Estado para não olhar para a 

situação do país com sofismas. “A 

situação do país exige um enca-

deamento reflectivo, com grande 

maturidade, inclusão e sem sofis-

ma!”, anotou o activista.

“Governo de Gaza é pior 
que quartel militar”
Numa outra apresentação que 

fez, no dia 28 de Junho do ano 

em curso, com o título “Contri-

buição da Sociedade Civil para a 

XXI Sessão do Observatório de 

Desenvolvimento da Província de 

Gaza”, Anastácio Matavele com-

parou o Governo de Gaza a um 

quartel, dado ao seu fechamento 

no acesso à informação. 

“Em relação ao acesso à in-

formação, o Governo de Gaza 

Anastácio Matavele avisou ao presidente Nyusi em Abril de 2018

Por Armando Nhantumbo e Lázaro Mabunda*

“Excelência, o país está à beira da ruína”, Anastácio Matavele ao presidente Filipe Nyusi em Abril do ano 
passado. 

Ricardo Manganhe, o suposto comprador da viatura do edil Henrique 
Machava, de Chibuto
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está fechado e restritivo pior que 

um quartel militar”, precisou.

O Governo, segundo ele, con-

tinuava inacessível em muitos 

aspectos, contrariando o princí-

pio de comunicação e inclusão. 

Quando se vai às outras provín-

cias e até países, prosseguiu, o 

ambiente é, completamente, di-

ferente. 

Matavele reconhecia um esforço 

por parte da governadora, Stela 

Zeca, mas esse esforço não está 

a resultar porque “a província de 

Gaza continua atípica e bastante 

dolorosa.”  

Segundo Matavele, a governação 

em Gaza é marcada por forte par-

tidarização.

Recentemente, a província elabo-

rou um plano estratégico. O fina-

do afirmou que o referido plano 

estratégico de Gaza “vendeu pro-

blemas e não oportunidades”. 

Criticou o facto de os eventos pú-

blicos e do Estado serem transfor-

mados em cerimónias partidárias 

ou do Governo. Igualmente, fez 

crítica à fraca presença e à “mani-

pulação da fé de alguns cidadãos 

pelo Governo em assuntos de im-

pacto para as comunidades, o que 

exacerba conflitos”.

Na educação, acusou o Gover-

no de “propalar o fornecimento 

de carteiras em todas as escolas 

primárias, o que não é realístico”. 

Ademais, denunciou a existência 

de “professores que ensinam em 

áreas inapropriadas à sua forma-

ção, quando existem professores 

dessas áreas que não têm enqua-

dramento.” E não só, mas também 

professores que são “manipulados 

a abandonar as aulas para atende-

rem assuntos políticos, como visi-

tas, eleições, reuniões, etc.” 

Gaza é das províncias mais po-

bres do país. Matavele, a voz 

dos excluídos daquela província, 

observou que a zona norte de 

Gaza continua a enfrentar falta 

de água, fazendo com que a “água 

dos charcos seja, normalmente, 

partilhada com o gado”.

População não viu USD 20 
milhões 
Em 2014, a concessionária das 

areias pesadas de Chibuto de-

sembolsou 20 milhões de dólares 

no âmbito do projecto. 

Parte desse dinheiro (2.75%) de-

veria ser canalizado para os pro-

jectos de desenvolvimento local, 

o que, segundo Matavele, não 

aconteceu. 

Igualmente, as casas das popula-

ções reassentadas no âmbito do 

mesmo projecto “não correspon-

dem à memória descritiva e nem 

estão assegurados meios de vida e 

com as consultas – inobservância 

da lei, sobretudo em termos do 

lume, compensações injustas, cur-

ral para animais, falta mecanismo 

de diálogo entre os chineses e as 

comunidades, e há agravamento 

das condições de vida”.

Do outro lado da barri-
cada, quem se vê cada 
vez mais encurralado é 
o dono da viatura usa-

da no crime.

O SAVANA já está de garan-

tir que a  viatura pertencente 

ao edil de Chibuto, Henriques 

Albino Machava, era mesmo 

usada para matar. E foi a mes-

ma usada no assassinato de 

Carlos Ubisse, o agente da Po-

lícia que foi confundido com 

Anastácio Matavele.

O SAVANA já havia avan-

çando estar na posse de fortes 

indicações de que Carlos Mo-

çambique Ubisse havia sido 

assassinado pelo mesmo grupo 

que matou Anastácio Mata-

vele, igualmente se fazendo 

transportar na viatura do edil 

de Chibuto. 

No dia do assassinato de Ubis-

se, 23 de Setembro, a viatu-

ra de marca Toyota, Modelo 

Mark X, com matrícula ADE 

127 MC, estava nas mãos de 

Nóbrega Justino Chaúque.

Ricardo Manganhe, o suposto 

comprador da viatura do cri-

me, confirma que, nas vésperas 

do 25 de Setembro, o carro 

do crime estava com Nóbrega 

Chaúque.

“Disse que queria aproveitar 

fim-de-semana para tratar um 

assunto”, disse Manganhe, que 

não precisou o “assunto” em 

causa.

Carlos Ubisse foi mesmo as-

sassinado porque confundido 

com Anastácio Matavele. Os 

dois eram vizinhos no bairro 

2000, na cidade de Xai-Xai, 

capital provincial de Gaza. 

Além da aparência física e da 

cor da pele, ambos tinham via-

turas semelhantes. Ubisse foi 

sequestrado em plena tarde, 

bem perto do quartel da Uni-

dade de Intervenção Rápida 

(UIR) e Grupo de Operações 

Especiais (GOE), no bairro 

2000, em Chongoene, e foi le-

vado para Chibuto, onde viria 

a ser torturado e deixando ina-

nimado, pensando que tinha 

morrido. 

As populações locais foram lhe 

socorrer após terem ouvido os 

seus gritos no mato. Levaram-

-no para o hospital, mas viria a 

perder a vida horas depois.

Os restos mortais de Carlos 

Ubisse foram a enterrar, em 

pleno dia a 25 de Setembro, na 

sua terra natal, em Mohambe, 

distrito de Chibuto. 

O assassinato de Matavele 

teria sido ordenado no dia 19 

de Setembro por figuras liga-

das ao Comando Provincial 

da PRM em Gaza, na mesma 

semana em que o agente da 

Polícia e antigo comandante 

da Polícia no Chókwè e Chibuto, 

Carlos Moçambique Ubisse, foi 

raptado no bairro 2000, na Cida-

de de Xai-Xai e torturado até a 

morte no distrito de Chibuto. 

O “patinho feio”
Desde que o SAVANA revelou, 

na semana passada, o proprietário 

da viatura usada para assassinar 

Anastácio Matavele, que é o edil 

de Chibuto, Henrique Machava, 

e o suposto comprador, Ricardo 

Manganhe, amigos de longa data, 

uma nova narrativa foi posta a 

circular. Mas primeiro foi o ner-

vosismo de um edil que, encurra-

lado, achou que se safava desacre-

ditando a investigação do Jornal.

Machava e Manganhe não assu-

mem responsabilidades da viatura 

ADE 127 MC. O culpado agora 

é Nóbrega Justino Chaúque, o 

morto que não pode acordar para 

se defender.

A acusação é de Ricardo Amone 

Manganhe. Claramente a ilibar o 

edil de Chibuto, Manganhe disse 

ao SAVANA, esta semana, que 

a viatura em causa está em suas 

mãos desde Agosto deste ano, em 

virtude de a ter comprado a 250 

mil Meticais, dos quais até aqui 

conseguiu pagar apenas 200 mil.

Estranha-se que, um mês depois, 

Henrique Machava e Ricardo 

Manganhe não tenham sido ou-

vidos no processo que investiga 

o assassinato de Anastácio Ma-

tavele. A liberdade dos dois, mas 

sobretudo do edil de Chibuto, é 

vista como estando a proporcio-

nar a manipulação de informação 

e provas a seu favor.

Questionado, esta quarta-feira, 

no habitual briefing da Polícia, 

sobre a não audição do proprie-

tário da viatura, o porta-voz do 

Comando Geral escusou-se a 

responder a questão. Orlando 

Mudumane disse apenas que to-

dos envolvidos serão responsabi-

lizados em função do seu grau de 

envolvimento no caso.

Com a culpa a ser atirada con-

tra Nóbrega Chaúque, que não 

está mais entre os vivos, a dupla 

Manganhe e Machava pode estar 

à procura de arrastar o caso para 

morte por culpa solteira.

Mas um jurista da praça ouvido 

pelo Jornal disse que a morte de 

Nóbrega não significa a morte 

da culpa. Tudo depende da in-

vestigação. Mas o jurista não tem 

dúvidas de estarmos perante mais 

um caso condenado à morte, por 

envolver pessoas que não podem 

aparecer.

“As coisas estão muito claras. Mas 

como dizia Samora, quando o la-

drão é a Polícia, há-de se procurar 

aonde? Por detrás daqueles agen-

tes da Polícia existem pessoas que 

não se pode tocar”, lamentou.

Sobre a investigação do caso, in-

cluindo suspensões e detenções, 

o jurista não tem dúvidas: “estão 

a nos gerir. Estão a fazer do país 

um autêntico hospital psicológico 

e todos nós de malucos”. 

A emergência que durou 
três dias
Sobre o assassinato de Matavele, 

Manganhe disse que Nóbrega le-

vou a viatura num sábado, dia 5 

de Outubro, para devolvê-la na 

segunda-feira, 7. Ora, 7 de Ou-

tubro foi o dia em que Anastácio 

Matavele foi crivado de balas. 

Ou seja, o carro foi levado dois 

dias antes do crime e seria de-

volvido logo depois da sua con-

sumação. Mas Manganhe diz 

que não sabe de mais nada. Só 

sabe que veio Nóbrega, um ami-

go de infância e irmão da igreja, 

que lhe disse: “meu irmão, estou 

a pedir emprestado o carro por-

que tenho pressão do serviço que 

não me permite resolver assuntos 

pessoais”.

Manganhe diz que só ficou sur-

preso quando tomou conheci-

mento do envolvimento do carro 

num crime de sangue. 

O curioso é que a “emergência” de 

Nóbrega não cabia em horas, mas 

tinha que ser feita em três dias. 

Quisemos saber de Manganhe 

como teria entregue a viatura para 

uma “emergência” que desconhe-

cia os detalhes, e que levaria três 

dias. Manganhe respondeu que, 

dada a familiaridade, nem pensou 

no futuro.

“Dada a vivência que vínha-

mos levando, não me ocorreu. 

Mas também o considerava 

sobretudo como uma pessoa 

de autoridade”, disse. Manga-

nhe afirmou que nunca tinha 

suspeitado do “irmão” Nóbre-

ga, cujos pais são afilhados do 

seu tio.

Nóbrega Justino Chaúque, de 

38 anos de idade, era um dos 

cinco agentes que tiraram a 

vida de Anastácio Matavele a 

7 de Outubro. Nóbrega viria 

a morrer no acidente após te-

rem assassinado o incómodo 

activista de Gaza. Nóbrega 

era natural de Chibuto, mas 

residia em Xai-Xai, no bairro 

Marien Ngoubi. 

A detenção do coman-
dante do GOE
Esta terça-feira, 5, foi detido 

comandante da companhia 

do GOE, em Gaza, Tude-

lo Guirrugo, no âmbito do 

processo-crime sobre o assas-

sinato de Anastácio Matavele, 

que se  encontra ainda em fase 

de instrução contraditória.

Guirrugo foi detido à saída de 

um acareação com outros ar-

rolados no caso, incluindo um 

agente das Forças Armadas de 

Moçambique (FADM) afec-

to ao centro de recrutamento 

das FADM e um agente do 

Serviço Nacional de Investi-

gação Criminal (SERNIC). 

A acareação durou das 11 até 

as 14h, altura em que Guirru-

go foi detido. 

O comandante da companhia 

do GOE, em Gaza, havia sido 

suspenso pelo comandante 

geral da Polícia, Bernardino 

Rafael, a 8 de Outubro, 24 

horas depois do crime que 

chocou o país e o mundo. 

Com Tudelo Guirrugo, Ber-

nardino Rafael suspendeu, 

igualmente, o comandante 

da subunidade da UIR, em 

Gaza, Alfredo Macuácua.

*Colaboração especial

A Mark X era mesmo usada para matar

Esta é a viatura que era usada em operações para matar 
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O 
Governo de Filipe Nyu-
si não desarma na cam-
panha para ver o antigo 
ministro das Finanças 

Manuel Chang julgado em Mo-

çambique e joga todas as cartas 

para impedir que o ex-dirigente 

siga viagem para os EUA, onde é 

procurado pela justiça para ser jul-

gado no caso das “dívidas ocultas”.

A batalha por “Chang” aconte-

ce numa altura em que o nome 

do ex-ministro das Finanças, que 

teve direito à alcunha “chopistick 

– o mesmo que garfo de pauzinho 

usado pelos chineses e japoneses 

– está a ser um dos mais mencio-

nados no julgamento que está em 

curso no tribunal norte-americano 

que tem em mãos o caso das dívi-

das ocultas.

Após o Tribunal Superior de 

Gauteng, em Joanesburgo, ter or-

denado há uma semana ao actual 

ministro da Justiça da África do 

Sul, Ronald Lamola, que decida 

se Manuel Chang deve ser extra-

ditado para os Estados Unidos ou 

para Moçambique, o escritório de 

advogados contratado por Maputo 

anunciou a interposição de recurso 

da decisão no Conselho Constitu-

cional.

“Temos instruções do nosso clien-

te (Moçambique) para apelar da 

sentença e ordem do colectivo de 

juízes do Tribunal Superior (da 

África do Sul, divisão de Gau-

teng) no caso de Manuel Chang, 

directamente ao Tribunal Consti-

tucional, alternativamente no SCA 

(Tribunal Supremo de Apelação) 

para recorrer da sentença”, afirmou 

o advogado Samuel Modiba, da 

Mabunda Inc.Attorneys at Law, 

que representa Moçambique junto 

da justiça sul-africana no processo 

de extradição de Manuel Chang. 

Observadores que acompanham 

o processo de Chang fazem notar 

que se o recurso se concretizar, o 

antigo ministro das Finanças de 

Moçambique pode continuar mui-

to mais tempo na prisão e, even-

tualmente, até o término do julga-

mento de Jean Boustani em Nova 

Iorque. O julgamento do executivo 

da Privinvest, a empresa do calo-

te e peça-chave de toda operação, 

termina a 22 de Novembro cor-

rente.  

Em nota enviada, terça-feira, ao 

ministro da Justiça da África do 

Sul, o advogado da Mabunda In-

corporated, um escritório de ad-

vogados em Joanesburgo, adianta 

que o processo de recurso “está em 

andamento para solicitar licença 

especial ao Tribunal Constitucio-

nal, alternativamente ao SCA, para 

recorrer da sentença”.

O Tribunal Superior de Gauteng, 

em Joanesburgo, ordenou, na pas-

sada sexta-feira, 01 de Novembro, 

ao actual ministro da Justiça da 

África do Sul, Ronald Lamola que 

decida se o Manuel Chang deve 

ser extraditado para os Estados 

Unidos ou para Moçambique.

A decisão do Tribunal Superior 

de Gauteng foi comunicada no 

próprio dia ao actual ministro La-

mola e as partes têm 15 dias para 

recorrer.

Ronald Lamola solicitou, a 13 de 

Julho, após a sua nomeação pelo 

Presidente Cyril Ramaphosa, que 

a decisão do anterior ministro da 

Justiça fosse analisada e anulada 

por ser contrária às disposições da 

Lei de Extradição sul-africana e 

ao protocolo de extradição da Co-

munidade de Desenvolvimento da 

África Austral (SADC).

O anterior ministro Michael Ma-

sutha, que foi nomeado pelo ex-

-Presidente Jacob Zuma, afastado 

do poder pelo seu partido, o ANC, 

em Fevereiro, anunciou em 21 de 

Maio, o seu último dia no Gover-

no, a extradição de Manuel Chang 

para Moçambique.

“O interesse da Justiça será mais 

bem servido ao atender ao pedido 

de extradição de Moçambique”, 

disse então o ex-governante sul-

-africano. Mas numa entrevista 

concedida, esta segunda-feira ao 

jornal sul-africano “Business Day”, 

citado nesta terça-feira pela Carta 

de Moçambique, Michael Masu-

tha disse que não sabia que Chang 

gozava de imunidade. “Ninguém 

colocou-me o aspecto de imunida-

de. Se eu soubesse disso na época, 

teria considerado isso ao tomar a 

minha decisão”, rematou.   

“chopstick” cada vez próximo de Nova Iorque

Governo de Nyusi luta até à última gota
Por Argunaldo Nhampossa

Manuel Chang com vida complicada na África do Sul

O Instituto Politécnico de Geologia e Ciências de Saúde convida em-
presas interessadas a submeterem propostas FECHADAS e sem ga-
rantia provisória para o seguinte concurso.

Dois esqueletos humanos
Dois manequins pediátricos
Dois  Braços de transfusão sanguínea e injecção negro
Um manequim para parto
Dois sistemas para sangue
Duas camas medicinais com ou sem manipulador
Uma marquesa para parto
Dois colchões medicinais
Dez lençóis para cama
Quatro biombos articulados
Dois suspensores de soro compostos
Uma carrinha de medicamentos com seis gavetas
Duas carrinhas de medicação
Uma carrinha de roupa suja
Um urinário metálico
Dez cabos de rim
Duas bacias metálicas
Três caixas de esterilização
Cinco tabuleiros com tampa
Três cabos para bisturim
 Trinta pinças
Dez aparelhos para medição de tensão arterial

Concurso para fornecimento de produtos de ANATOMIA HUMANA 
para laboratório humanístico

Um aspirador eléctrico
Dois estereoscópio clínico
Um microscópio electrónico
Dois ambos pediátrico
um manequim de cancro de mama
Um pélvis com gravidez com três partes
Um torço africano masculino e feminino em 24 partes
Um manequim completo masculino e feminino com múltiplas par-
tes

1.Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, 
examinar os documentos do concurso e levanta-los no endereço as-
seguir indicado: Av. Eduardo Mondlane nr. 21.231 Bairro Infulene 
A, Cidade da Matola ou pelos  telefones 84 410 47 08 / 84 33 00 464.

de 2019.

3.O período da validade das propostas será de 120 dias a contar da 
data limite da entrega das mesmas.

4.Serão contactados os concorrentes das proposta seleccionadas.

Matola, aos 30 de Outubro de 2019
Autoridade Competente

(Ilegivel) 
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O 
esquema montado para 

viabilizar as chamadas 

dívidas ocultas não ludi-
briou apenas os moçam-

bicanos. Os investidores inter-

nacionais que aplicaram as suas 

poupanças na mobilização dos 

empréstimos também foram lu-

dibriados, como se está a crista-

lizar no julgamento em curso, no 

Tribunal Federal de Brooklyn, 

em Nova Iorque.

Uma entidade que colocou o seu 

dinheiro no empréstimo conce-

dido à Proíndicus, uma das três 

empresas que beneficiaram do 

dinheiro das dívidas ocultas, asse-

gurou em tribunal que rejeitava e 

“não olhava” sequer para a opor-

tunidade de negócio, se soubesse 

que o dinheiro seria usado para 

corrupção e pagamento de subor-

nos.

O representante da ICE Canyon, 

empresa de gestão de investimen-

tos que se viu lesada por investir 

15 milhões de dólares em 2013 

no empréstimo para a Proíndicus, 

afirmou, no seu depoimento, que 

teria recusado o investimento, à 

partida, se soubesse do uso ilícito 

do dinheiro para pagamento de 

subornos a políticos e banqueiros.

Aneesh Partap, consultor finan-

ceiro para a ICE Canyon, que em 

2013 deu parecer favorável para 

um investimento de 15 milhões 

de dólares, afirmou que saber 

do pagamento de subornos seria 

“determinante” para a avaliação 

do negócio.

“Não teríamos investido, nem se-

quer olhado. As razões são mui-

tas. Do ponto de vista legal, há a 

lei das práticas de corrupção es-

trangeiras e questões de conduta 

profissional”, respondeu Aneesh 

Partap, quando inquirido pelos 

procuradores.

A lei das práticas de corrupção 

estrangeiras dos EUA condena o 

pagamento de subornos a mem-

bros de governos, assinalou Par-

tap.

Além disso, continuou a teste-

munha, “quando existe corrupção, 

põe-se em questão a possibilidade 

de o investimento ser reembolsa-

do”.

Por outro lado, uma vez que o di-

nheiro não está a ser usado para o 

propósito produtivo do projecto, 

o cenário de receitas está desde 

logo afastado. 

“A corrupção faz com que a in-

tegridade da transação seja posta 

em causa”, referiu.

Aneesh Partap acrescentou que, 

quando existe corrupção, qual-

quer envolvido no contrato pode 

“repudiar as dívidas” e não pagar o 

dinheiro devido.

O consultor reviu, no seu teste-

munho, comunicações feitas com 

o Credit Suisse em 2013, pelas 

quais considerou que o projec-

to seria lucrativo ao final de seis 

anos no mercado moçambicano 

que, à data, estava com projecções 

optimistas.

Segundo o consultor, a Privinvest 

e Proíndicus violaram um acordo 

de Janeiro de 2013 que dizia que 

“o contratante ou cliente não vão 

pagar a membros do Governo”.

A defesa de Jean Boustani con-

testou que todos os memorandos 

de oferta tivessem indicado que 

existiam riscos de corrupção nos 

mercados emergentes como Mo-

çambique, nomeadamente, insta-

bilidade política e existência de 

corrupção.

Inicialmente, o projecto tinha o 

valor de 372 milhões de dólares, 

onde a garantia de devoluções dos 

empréstimos para a Proíndicus 

era assumida pelo Governo de 

Moçambique.

Os investidores sabiam que, mes-

mo que os projectos falhassem, o 

Governo seria responsável por as-

segurar a devolução do dinheiro.

Julgamento de Boustani 
termina no dia 22
Entretanto, o  juiz responsável 

pelo julgamento de Jean Bousta-

ni, William Kuntz II,  assegurou 

que o processo do arguido fran-

co-libanês vai terminar a 22 de 

Novembro.

“De uma forma ou outra, assegu-

ro-vos que o julgamento termina 

a 22 de Novembro”, disse William 

Kuntz II, juiz do tribunal federal 

de Brooklyn (Nova Iorque).

Jean Boustani, negociador da Pri-

vinvest, empresa de engenharia 

naval sediada nos Emirados Ára-

bes Unidos, é acusado de crimes 

de fraudes económicas, suborno e 

lavagem de dinheiro.

Desde que o julgamento começou 

a 15 de Outubro, William Kuntz 

tem vindo a fazer observações de 

que o júri, composto por 16 pes-

soas, “é esperto” e “sabe ler”, não 

havendo necessidade de advoga-

dos ou procuradores perguntarem 

várias vezes alguns detalhes.

O julgamento decorre todos os 

dias, excepto aos fins de semana, 

desde 15 de Outubro. Até agora, 

mais de dez pessoas deram o seu 

testemunho, entre banqueiros, 

consultores financeiros e conta-

bilistas.

Neste caso, os testemunhos con-

sistem em responder a perguntas 

dos procuradores e dos advogados 

de defesa, sobre documentos e 

mensagens enviadas pelos argui-

dos, processos de empréstimos, 

serviços bancários, entre outros.

Numa forma de “pôr o processo a 

andar”, como se expressou, o juiz 

foi firme em recomendar mais 

agilidade nos interrogatórios.

O interrogatório mais longo foi 

o de Andrew Pearse, ex-executi-

vo do Credit Suisse, que se deu 

como culpado e está a colaborar 

com a justiça norte-americana.

Nesta terça e quarta-feira, o Tri-

bunal esteve a ouvir o testemu-

nho, Surjan Singh, antigo execu-

tivo do Credit Suisse, que ajudou 

a mobilizar financiamento das 

dívidas ocultas. Singh, um cida-

dão britânico que entre 2012 e 

2013, trabalhava como director-

-geral do Global Finance Group, 

da Credit Suisse, em Londres, 

contou como tudo começou, não 

fugindo muito do depoimento de 

Pearse.

Ajudou a mobilizar fundos para 

conceder empréstimos a Proín-

dicus, EMATUM e MAM e a 

manipular informação para per-

mitir que projectos sem viabilida-

de económica fossem concedidos 

elevadas somas de dinheiro em 

empréstimos. Recebeu de subor-

no 5,7 milhões de dólares.

No acordo que assinou com o 

Governo americano, Singh com-

prometendo-se a devolver 5,7 

milhões de dólares que recebeu 

de suborno da Privinvest, para 

além de não recorrer à pena de 

prisão que não exceda 20 anos. 

Este acordo mudou a posição 

do antigo colaborador do Credit 

Suisse de arguido para testemu-

nha do Governo, prometendo re-

velar os contornos de corrupção. 

Investidores ouvidos no Julgamento de Nova Iorque sobre as dívidas ocultas

Fomos enganados 

Os vilões de Londres: Surjan Singh, Andrew Pearse e Detalina Subeva 

O 
incesto entre a política 
e os negócios, princi-
palmente envolvendo 
as multinacionais, é 

um fenómeno antigo, mas é 
normalmente feito de forma 
dissimulada.

Para o caso moçambicano, a 

maior companhia petrolífera 

do mundo, a norte-americana 

ExxonMobil, não está para pu-

dores e numa inusitada carta, 

não esconde a felicidade pela 

reeleição de Filipe Nyusi para 

o cargo de Presidente da Repú-

blica.

Antes da carta de felicitações 

que endereçou esta semana, a 

ExxonMobil já tinha dado in-

dicações sobre para onde ia o 

seu “voto”.

Aceitou ser parte da campanha 

eleitoral do candidato Filipe 

Nyusi, inventando uma rocam-

bolesca “Decisão Inicial de In-

vestimento”, uma figura inexis-

tente no léxico e na dinâmica da 

vida das petrolíferas.

A cerimónia foi realizada em 

Maputo em plena campanha 

eleitoral e teve muito requinte, 

sendo Filipe Nyusi a figura cen-

tral, dominando o noticiário do 

dia.

Uma outra multinacional tam-

bém se envolveu na campanha 

de Filipe Nyusi. A cúpula da 

Anadarko deslocou-se a Chi-

moio para anunciar, em plena 

jornada da “caça ao voto”, que 

iria pagar ao Governo moçam-

bicano mais de 800 milhões 

de dólares de  mais-valias pelo 

encaixe que recebeu no negócio 

com a Total pelas suas partici-

pações no projecto de gás do 

Rovuma. 

 Na carta que endereçou a Filipe 

Nyusi, o presidente da Exxon 

Mobil Upstream Oil & Gas 

Company, Liamn Mallon

expressa os maiores desejos para 

um segundo mandato bem-su-

cedido. 

A ExxonMobil espera conti-

nuar a fortalecer a sua parceria 

altamente valorizada, traba-

lhando com o objectivo de hon-

rar os seus compromissos com o 

povo moçambicano.

“Alcançamos progressos sig-

nificativos num curto período 

de tempo no projecto Rovuma 

LNG. Aproveito esta oportu-

nidade para expressar o nosso 

apreço pela liderança de Sua 

Excelência, que levou ao su-

cesso a cerimónia para a deci-

são de adjudicar o contrato de 

Energia, Aprovisionamento e 

Construção (APC) do Projecto 

Rovuma LNG para o consór-

cio JGC-Flour-Technic FMC, 

no dia 8 de Outubro”, lê-se na 

mensagem do presidente da 

ExxonMobil.

Ainda na esteira de felicitações 

pela reeleição, o secretário-geral 

da Igreja Doze Apóstolos de 

Cristo em Moçambique, Júlio 

Francisco Machava, também 

escreveu uma carta a congratu-

lar Filipe Nyusi.

“Ansiamos que os laços de ami-

zade que tem caracterizado a 

nossa relação mantenham-se e 

que continue sabiamente a diri-

gir o país com sucesso e a pros-

peridade que desejamos que 

caracterize este milénio”, refere 

Machava, na carta.

Em carta inusitada

ExxonMobil feliz com reeleição de Nyusi
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O 
anúncio do pagamento, se-
mana passada, pelo execu-
tivo moçambicano, de 40 
milhões de dólares, relativos 

a uma tranche dos juros da dívida 
da EMATUM, caiu como estron-
do para vários círculos da sociedade 
moçambicana, que consideram a de-
cisão ilegal e uma demonstração de 

arrogância por parte do governo.  

Há um entendimento de que se trata 

de uma acção grave por violar a deli-

beração do Conselho Constitucional 

(CC), que anulou o seu pagamento 

e as  respectivas garantias do Estado. 

Nesse sentido, é pedido aos órgãos de 

justiça para cumprirem o seu dever, 

sendo esta uma oportunidade para 

ver se gozam ou não de independên-

cia. 

Mas outros sectores jurídico-legais 

têm o entendimento de que o Go-

verno moçambicano não tinha outra 

saída, por, tecnicamente, o acórdão 

do CC ter apenas validade no ter-

ritório moçambicano e, no direito 

internacional, há um princípio de 

cumprimento de acordos “como eles 

foram feitos”. As partes do acordo de 

crédito escolheram o fórum legal de 

Londres para a resolução de confli-

tos.

Segundo o governo, o acordo sobre a 

reestruturação da dívida da Ematum 

prevê apenas o reembolso do dinhei-

ro dos credores que agiram de boa-fé 

na operação. De facto, segundo apu-

rámos, USD32 milhões são de facto 

“para os de boa-fé” e os remanescen-

tes USD8 milhões para os restantes 

credores como incentivo para que 

adiram ao novo modelo de pagamen-

to da dívida.

O Ministério da Economia e Finan-

ças (MEF) informou, no passado dia 

30 de Outubro, aos credores dos tí-

tulos da Ematum que já tem “todas 

as condições e autorizações necessá-

rias” para avançar e pagar a reestru-

turação dos 726.5 milhões de dólares 

da emissão de títulos MOZAM de 

2016. O MEF pediu um parecer a 

um dos escritórios de advogados em 

Maputo que habitualmente trabalha 

com o governo e também um parecer 

a um escritório internacional. Foram 

feitas consultas à PGR (Procuradoria 

Geral da República) e ao Tribunal 

Administrativo (TA). O MEF não 

revelou se depois de terem recebido 

“luz verde” de várias entidades, tam-

Pagamento da dívida Ematum 

Governo golpeia sociedade civil
Por Argunaldo Nhampossa

bém procuraram saber do entendi-

mento na matéria do CC cujas deci-

sões são irrecorríveis.

O pagamento, feito semana passada, 

devia ter sido no dia 30 de Setem-

bro último, mas falhou e o período 

foi prolongado após um pedido do 

Governo. Mas ao que o SAVANA 
apurou, o Governo empurrou a data 

para depois das eleições temendo 

um “aproveitamento político” e po-

tenciais danos à imagem do parti-

do governamental, quando decorria 

campanha eleitoral. O governo segue 

também com atenção o julgamento 

de Nova Iorque para eventuais ele-

mentos que permitam uma outra to-

mada de posição.

As verbas para a liquidação da dívida 

da EMATUM tinham sido inscritas 

no Orçamento de Estado (OGE) de 

2018, tendo sido de novo inscritas 

em 2019. O governo para responder 

aos críticos considera as verbas para 

pagamento de juros como “adian-

tamentos”, prevendo um eventual 

“direito de regresso” em função das 

acções intentadas em Londres, dos 

pagamentos feitos pelos que se apo-

deraram ilicitamente de fundos e 

dos próprios activos do projecto se-

curitário. Porém, os que se opõem a 

esta opção argumentam que os paga-

mentos legitimam as dívidas e “dão 

argumentos” às próprias entidades e 

indivíduos envolvidos nas operações 

de fraude. Com efeito, os advogados 

do libanês Jean Boustani da Privin-

vest e em julgamento em Nova Ior-

que argumentaram que as garantias 

da EMATUM não são inválidas, 

ninguém foi lesado e portanto o seu 

cliente deve ser ilibado.

O acordo que está a ser implemen-

tado pretende substituir o alcançado 

em 2016 e que deveria terminar em 

2023. A nova reestruturação vai até 

2031 e prevê um total de USD1.634 

milhões entre juros e a dívida inicial 

de USD26 milhões. O retorno de ca-

pital só se verificará a partir de 2028 

e o juro a aplicar é de 9%.

Sociedade civil
Segundo o Centro de Integridade 

Pública (CIP), a restruturação des-

ta dívida visa o restabelecimento da 

confiança no mercado financeiro 

internacional de modo que Moçam-

bique volte a ser considerado um 

país cumpridor das suas obrigações 

internacionais bem como reforçar a 

confiança dos investidores em rela-

ção ao país.

Todavia, para o Fundo de Monitória 

do Orçamento (FMO), organização 

que submeteu ao CC a petição soli-

citando a declaração da inconstitu-

cionalidade da dívida da EMATUM, 

a decisão do governo constitui um 

duro golpe contra o Estado de Di-

reito Democrático que se apregoa no 

país, contra o sistema legal e contra o 

próprio executivo perpetrador destas 

acções, por ter desvirtuado os esfor-

ços de consolidação do Estado de 

direito. 

A coordenadora do FMO, Deni-

se Namburete, entende que se trata 

de uma decisão contraproducente e 

prejudicial, porque o governo viola 

insidiosamente uma decisão de uma 

entidade que zela pela constitucio-

nalidade dos actos e, em última ins-

tância, pela soberania, que tanto se 

invocou no processo de contratação 

das dívidas.

Segundo Namburete, por uma mera e 

aparente credibilidade nos mercados 

internacionais, o Governo desvirtua 

o sentido de Estado e dá um equivo-

cado sinal de que Moçambique é um 

país sem leis, que todo o processo de 

contratação das dívidas teria ocorrido 

num ambiente de sistemático atrope-

lo às leis. 

“O acto de pagar, após a decisão do 

CC em sentido contrário, reflecte 

uma postura de arrogância e usurpa-

ção de poderes e autoridade por parte 

do governo, ao posicionar-se em tom 

ditatorial, como se estivesse a dizer 

a famigerada frase atribuída a Luís 

XIV  ´L’etat c’est moi` [O Estado sou 

eu]”,disse.

A coordenadora do FMO falava ao 

SAVANA, a partir de Nova Iorque, 

nos Estados Unidos de América 

(EUA) onde acompanha o julga-

mento de Jean Boustani, no quadro 

das dívidas ocultas, esperando ser ou-

vida como testemunha. 

Perante esta situação, aponta que não 

há espaço para atirar a toalha ao chão, 

pois há um longo caminho pela fren-

te até que a legalidade seja reposta. 

Disse caber ao FMO persistir na 

apresentação de evidências do equí-

voco que isso representa. Como 

possíveis consequências deste paga-

mento, aponta que em termos so-

ciais, irá persistir por muito tempo a 

percepção das limitações do governo 

em se desenvencilhar e agir de forma 

equidistante sobre o imbróglio das 

dívidas. 

Em termos económicos, não se vis-

lumbra qualquer alteração substanti-

va da  actual situação, em termos de 

alteração do impacto económico do 

endividamento na vida das famílias 

moçambicanas.   

O pagamento é ilegal
O jurista Simeão Cuamba também 

defende que o Estado fez um paga-

mento ilegal pelo que os órgãos de 

justiça devem fazer cumprir a legis-

lação pela violação das deliberações 

do CC que anulavam as garantias do 

estado. 

Refere Cuamba que a deliberação do 

CC tem efeitos sobre os tribunais in-

ternacionais que, segundo o acorda-

do, devem arbitrar processos. 

Aponta que o caso é dirimido entre 

o credor e a EMATUM  e não com 

o avalista como se está a verificar. E 

clarifica que quando os juízes do CC 

deliberaram o caso olharam para os 

aspectos legais internos que não fo-

ram  cumpridos e anularam as garan-

tias do Estado. Disse não perceber o 

facto do Estado se apressar a pagar 

a dívida enquanto avalista, alegando 

que o normal  é que o credor aperte 

a empresa devedora para cumprir as 

suas obrigações. 

“Mas se esta manifestar incapacida-

de de pagamento, comunica-se ao 

avalista para pagar, mas porque não 

beneficiou dos dinheiros deve excutir 

o património da empresa, recolher o 

património dos arguidos para evitar 

enriquecimento ilícito e coloca-lo em 

hasta pública para obter recursos de 

pagamento e nunca recorrer a fundos 

públicos”, argumenta Cuamba. 

Avança que, apesar de o assunto nun-

ca ter sido debatido nestes moldes, o 

acórdão do CC iria prevalecer porque 

os avales foram anulados. 

Proteção dos lesa-pátria       
O maior partido da oposição, a Re-

namo, foi o primeiro a contestar o 

pagamento da tranche da  dívida  da 

EMATUM considerando que se tra-

ta de um atropelo à Constituição da 

República e que consubstancia uma 

clara negação ao Estado de Direito 

Democrático. 

Este partido político repudia e con-

dena a atitude do executivo que, 

no entender do seu porta-voz, José 

Manteigas, o pagamento da dívida 

visa defender corruptos e lesa-pátrias.

Para Manteigas isto equivale dizer 

que o governo da Frelimo incorre no 

crime de desobediência pelo que ins-

ta a PGR a agir na sua qualidade de 

fiscalizadora da legalidade e promo-

tora de acção.  

Ademais, avançou que aquela atitu-

de é preocupante e irritante para os 

moçambicanos, porque a decisão de 

pagar a dívida ilegal surge num mo-

mento em que se ficou a saber que a 

Frelimo se beneficiou de 10 milhões 

de dólares em 2014, um donativo da 

Privinvest canalizado através do Mi-

llennium bim.

Manteigas criticou o silêncio da 

PGR sobre esta matéria, sublinhan-

do que já deveria ter iniciado as de-
marches tendentes ao esclarecimento 

do caso por haver fortes indícios de 

ser um crime público. 

O SAVANA tem contactado, desde 

a semana passada, o partido Frelimo 

e a PGR para um pronunciamento 

sobre o assunto, mas o silêncio tem 

sido o denominador comum. Contu-

do, ao Canal de Moçambique desta 

semana, o porta-voz da Frelimo, Cai-

fadine Manasse, é citado como tendo 

dito que o seu partido se vai pronun-

ciar “oportunamente”. Denise Namburete

José Manteiga

Simeão Cuamba

Sociedade Civil considera um duro golpe ao Estado de Direito Democrático o pagamento da dívida da Ematum



PUBLICIDADE 9Savana 08-11-2019 PUBLICIDADE



PUBLICIDADE10 Savana 08-11-2019PUBLICIDADE

Introdução

Esta folha informativa lida com o poder de deter sem mandado em Moçambique e 

visa fornecer diretrizes sobre os requisitos legais que devem ser respeitados antes de 

fazer essas detenções. O escopo aqui refere-se à aplicação da lei no dia-a-dia e, por-

tanto, exclui estados de guerra, de emergência ou outras situações extraordinárias. A 

polícia geralmente é que realiza a esmagadora maioria das detenções, embora outros 

oficiais do estado também possam ter o poder de deter sem mandado, por exemplo 

agentes penitenciários. O foco aqui é sobre a polícia.

Entende-se por detenção o seguinte, conforme Holgate-Mohammed v Duke: 
“Primeiro, deve-se notar que a detenção é um acto contínuo; começa com o deten-

tor que leva uma pessoa sob sua custódia (por acção ou palavras, impedindo-a de 

se deslocar para qualquer lugar fora do controle do detentor), e continua até que a 

pessoa com essa restrição seja libertada da custódia ou, depois de ser levada perante 

um juiz, a custódia seja confirmada pelo acto judicial do juiz”1.

A polícia tem, em geral, o poder de deter uma pessoa sem obter um mandado de um 

juiz. É necessário que a polícia tenha esse poder de longo alcance, pois os requisitos 

do seu trabalho (por exemplo, impedir uma pessoa de cometer um crime) exigem 

isso. No entanto, a privação da liberdade é uma intervenção séria na vida de uma 

pessoa e a autoridade para deter sem mandado deve, portanto, ser usada de maneira 

legal e não para intimidar, assustar ou punir pessoas. 

A detenção e a prisão preventiva geralmente colocam as pessoas presas sob alto 

risco de violações dos direitos humanos. Durante um período de 20 anos, a so-

ciedade civil e organizações de direitos humanos em Moçambique notaram a alta 

frequência de detenções arbitrárias e ilegais, incluindo outros abusos cometidos por 

agentes da lei.2 Após esforços sustentados de advocacia, liderados pela Liga dos Di-

reitos Humanos, em 2013, o Conselho Constitucional de Moçambique tomou uma 

decisão que, entre outras medidas, alterou os requisitos da detenção sem mandado: 

o Acórdão 4/CC/2013, de 17 de Setembro. 

A seguir, é apresentada uma breve visão geral de orientações de direito internacional 

e regional sobre detenção sem mandado, seguido pelo quadro legal moçambicano 

sobre o assunto.

Direito Internacional 
A Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) garante o direito de estar 

livre de detenção, prisão ou exílio arbitrários.3 O Pacto Internacional sobre Direitos 

Civis e Políticos (PIDCP) no Artigo 9 (1) estabelece:

Todo o indivíduo tem direito à liberdade e à segurança pessoal. Ninguém poderá 

ser submetido a detenção ou prisão arbitrárias. Ninguém poderá ser privado da sua 

liberdade, excepto pelos motivos fixados por lei e de acordo com os procedimentos 

nela estabelecidos.

O artigo reconhece que a privação da liberdade pode ser necessária em determina-

das circunstâncias, mas que não deve ser arbitrária e deve ser feita com respeito ao 

Estado de Direito.4 Observa-se no Comentário Geral 35 que as duas proibições do 

Artigo 9 (1) se sobrepõem na medida em que prisões ou detenções podem violar a 

lei mas não ser arbitrárias, ou legalmente permitidas, mas arbitrárias, ou arbitrárias 

e ilegais. Além disso, prisões ou detenções sem base legal também são arbitrárias. 5

O dicionário Merriam-Webster define arbitrário como: dependendo da discrição 

individual (como de um juiz) e não fixado por lei; autocrático, despótico; baseado 

ou determinado pela preferência ou conveniência individual, e não pela necessidade 

ou natureza intrínseca de algo; existindo ou ocorrendo aparentemente disposta ao 

acaso ou como um acto de vontade caprichoso e irracional.6 

O Grupo de Trabalho das NU considera arbitrária a privação de liberdade nos 

seguintes casos: 

privação de liberdade (como quando uma pessoa é mantida em detenção após ter 

cumprido sua sentença ou apesar de uma lei de amnistia aplicável) (categoria I);

garantidas pelos artigos 7, 13, 14, 18, 19, 20 e 21 da DUDH e, no que diz respeito 

aos Estados Partes, pelos artigos 12, 18, 19, 21, 22, 25, 26 e 27 do PIDCP (cate-

goria II);

ao direito a um julgamento justo, estabelecida na DUDH e nos instrumentos 

internacionais relevantes, aceitos pelos Estados envolvidos, é de tal gravidade que 

permita que a privação de liberdade seja de caráter arbitrário (categoria III);

-

dia administrativa prolongada sem a possibilidade de revisão ou solução adminis-

trativa ou judicial (categoria IV);

-

nal com base em discriminação no nascimento, origem nacional, étnica ou social, 

idioma, religião, condição econômica, opinião política ou outra, gênero, orientação 

sexual, deficiência ou qualquer outro status, que visa ou pode resultar em ignorar 

a igualdade dos seres humanos (categoria V).7 

Para resumir, a detenção e prisão são arbitrárias se:

8

Direito Regional 
A Comissão Africana dos Direitos Humanos e dos Povos adoptou as Diretrizes 
sobre Condições de Detenção, Custódia Policial e Prisão Preventiva em África (Dire-

trizes de Luanda) em 2014, após ampla consulta. As Diretrizes têm uma definição 

mais restrita de detenção do que a citada acima, referindo-se a ela como “o acto de 

apreender uma pessoa”.9 As Diretrizes de Luanda também incentivam o desvio 

de casos do sistema de justiça criminal, o uso de alternativas à detenção e o uso 

da detenção como “uma medida excepcional de último recurso”.10  Além disso, os 

motivos da detenção devem ser estabelecidos por lei, como é o caso do art. 9 (1) 

do PIDCP. 

Além disso, as Diretrizes de Luanda estabelecem esse requisito para que “Tais leis 

e sua implementação sejam claras, acessíveis e precisas, consistentes com os pa-

drões internacionais e respeitem os direitos do indivíduo”.11 Além disso, observa-

-se que a detenção não deve ser executada com base em discriminação de qualquer 

tipo, como raça, etnia, cor, sexo, idioma, religião, opinião política ou qualquer outra 

opinião, origem nacional e social, fortuna, nascimento, deficiência ou qualquer 

outro status.12 Deve-se notar que as Diretrizes não mencionam especificamente a 

orientação de gênero como base para a discriminação, mas podem ser lidas em “ou 

em qualquer outro status”. 

As Diretrizes de Luanda limitam os poderes de detenção à polícia ou a outros 

funcionários ou autoridades competentes, autorizados pelo Estado para esse fim.13 

Em algumas jurisdições, é apenas um juiz que pode emitir um mandado de deten-

ção, mas em outros (por exemplo, Moçambique até recentemente) esse poder era 

estendido a uma vasta gama de funcionários, como procuradores e até chefes ad-

ministrativos, nas áreas rurais.14 Além disso, uma detenção só deve ser realizada se 

autorizada por um mandado ou quando houver motivos razoáveis para suspeitar 

que uma pessoa cometeu um crime ou está prestes a cometer um crime passível de 

detenção.15 Esta folha informativa se concentrará no poder de prender sem man-

dado, em outras palavras, onde qualquer oficial deve ter motivos razoáveis para 

suspeitar que uma pessoa cometeu um crime ou está prestes a cometer um crime. 

Quadro legal sobre a detenção 
A Constituição declara que “[...] ninguém pode ser preso [...] senão nos termos 

da lei”.16 O Código de Processo Penal regula ainda mais a detenção e prisão pre-

ventiva.17

Detenção é o acto de prender alguém e levá-lo em custódia. As detenções po-

dem ser feitas em flagrante delito, quase flagrante delito ou fora do flagrante delito. 
Flagrante delito é “... [um] acto punível que está sendo cometido ou acaba de ser 
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cometido”.18 O significado literal de flagrante delito é “ofensa óbvia”. Prender al-

guém em flagrante delito significaria prender alguém no acto de cometer um crime, 

flagrante delito ocorre quando a pessoa 

for apanhada após perseguição, por agentes da lei, vítima ou qualquer outra pessoa 

enquanto estava na posse de bens que não lhe pertenciam. Fora flagrante delito são 

todos os outros casos em que o autor não foi capturado imediatamente. Por exemplo, 

quando não há testemunhas do crime, o caso seria claramente um fora flagrante 

delito. Mesmo quando há testemunhas, mas elas não prenderam o suspeito durante 

ou imediatamente após o acto (ou o infractor fugiu), e independentemente de o sus-

peito poder ou não ser identificado imediatamente, o crime ainda seria considerado 

fora flagrante delito.

De acordo com o Código de Processo Penal, uma detenção pode ocorrer por captura 

ou prisão. A detenção por captura ocorre apenas com ordem escrita ou mandado de 

captura e é regulamentada pelo artigo 295 do Código de Processo Penal.19 Essas 

detenções referem-se a crimes de flagrante delito e quase flagrante delito. 

O artigo 295 do Código de Processo Penal estabelece os procedimentos específicos. 

O mandado de captura deve, em primeiro lugar, identificar a pessoa, mencionando o 

nome e a possível localização, endereço e outras características que possam facilitar 

a correcta identificação e detenção. Em segundo lugar, o mandado deve descrever os 

factos que justificam a detenção e / ou quaisquer outras circunstâncias que justifi-

quem a detenção.20

Nos casos de flagrante delito e quando o crime cometido é punível com uma sentença 

de prisão, qualquer oficial e indivíduo pode prender o autor sem mandato. Se o crime 

não for punível com uma sentença de prisão (contravenção), apenas agentes públicos 

podem prender o autor e só nos casos em que não puderem determinar a identidade 

e a residência do autor (por exemplo, na ausência do bilhete de identidade ou de 

qualquer outro documento a ser apresentado) . 

 

Antes da decisão do Conselho Constitucional de 2013,  o Código de Processo Penal 

elencava os seguintes indivíduos, além de juízes, para emitir mandados e deter sus-

peitos fora flagrante delito:

-

tores); 

.

A decisão do Conselho Constitucional de 2013 mudou o cenário e declarou que 

detenções e prisões preventivas fora flagrante delito só poderiam ser executadas me-

diante mandado por escrito de um juiz. Outras autoridades listadas acima foram, 

consequentemente, isentas dos seus poderes para emitir tais mandados. Desde então, 

limitar a liberdade de um suspeito acusado de crime fora flagrante delito é de juris-

dição exclusiva de um juiz, e não qualquer juiz, mas um Juiz de Instrução Criminal.

Em essência, isso significa que, quando uma ofensa fora flagrante delito não resultou 

na detenção imediata do suspeito(s) e só depois é denunciado à polícia, a polícia deve 

solicitar um mandado de um Juiz de Instrução Criminal.

Desafios na implementação 
Um dos desafios na implementação da decisão do Conselho Constitucional é a ca-

pacidade do sistema de justiça criminal  e, principalmente, judiciário e polícia, para 

cumprir com a decisão. 

Existem 18 juízes de instrução criminal a nível nacional e o restante são juízes da 

causa. É dever dos juízes de instrução criminal emitir mandados de captura para 

detenções feitas fora flagrante delito.24 É claro que existem poucos juízes de instrução 

criminal. Por exemplo, em Maputo, com uma população de cerca de 1,1 milhão de 

pessoas, existem apenas três juízes de instrução criminal. Na província de Nampula, 

existem apenas dois juízes de instrução criminal para uma população de cerca de 6,6 

milhões de pessoas.25 

A partir desses dados, é evidente que será difícil, se não impossível, cumprir com a 

decisão. Este é especialmente o caso das zonas pobres, remotas e com poucos re-

cursos. No entanto, deve-se notar que em distritos onde não há juízes de instrução 

criminal (especialmente em áreas rurais), o mesmo trabalho é feito por juízes da 

causa. Isso cria dois problemas. O primeiro diz respeito à imparcialidade do juiz, que 

supervisionou o caso durante a fase de instrução. Sendo a mesma pessoa que o juiz 

da causa, ele ou ela provavelmente tem formado uma opinião do acusado que pode 

influenciar as decisões subsequentes. O segundo problema refere-se à exigência legal 

que estipula que os juízes de instrução criminal devem ser juízes especializados. Se as 

mesmas tarefas são executadas por juízes de instrução criminal e causa, isso significa 

que a lei não está sendo implementada adequadamente.

Como observado, a decisão de 2013 restringiu os poderes policiais e o não cumpri-

mento da decisão pode resultar em acção disciplinar por desobediência ou por abuso 

de autoridade.26

Com o número limitado de juízes discutido anteriormente, existe uma verdadeira 

e preocupação óbvia de que não há capacidade suficiente para responder pontual-

mente a todos os pedidos de mandado. Independentemente de possíveis atrasos, 

a polícia não tem outra opção, mas esperar que um juiz emita um mandado de 

captura. No entanto, tem sido relatado que a polícia frequentemente sente que 

não está na posição de aguardar mandados.

Além disso, os procuradores encarregados de monitorar detenções informaram 

que, independentemente do novo quadro, detenções ilegais (incluindo detenções 

sem mandados) continuam acontecendo. 

Mesmo com a plena implementação da decisão pela polícia, outros problemas 

estruturais e institucionais permanecem, como falta de juízes em certas áreas e 

atrasos na emissão de mandados, aumentando as frustrações dentro da polícia, e as 

percepções da sociedade sobre a polícia e a confiança depositada nas instituições 

de justiça.

Conclusão
O referido acima cobriu normas internacionais e regionais sobre detenção e prisão 

para evitar detenções arbitrárias, enfatizando que uma detenção será arbitrária se: 

Não há obrigação de prender e o objetivo é garantir a aparição do suspeito no tri-

bunal, o que pode ser alcançado por outros meios, como um aviso para comparecer 

no tribunal. Contudo, a discrição para prender é frequentemente mal utilizada 

pela polícia em Moçambique, resultando em queixas sobre detenções e prisões 

ilegais e arbitrárias. A fim de limitar ou pôr fim às violações de direitos humanos 

praticados pela polícia, a jurisprudência mudou as “regras” de detenção. A menos 

que o culpado seja capturado no acto de cometimento um crime, a detenção é 

legal somente se autorizada (mediante mandado) por um juiz.

REFORMAR – Research for Mozambique é uma organização de pesquisa, formação 
e advocacia que trabalha em justiça criminal e direitos humanos em Moçambique e 
em outros países africanos de língua portuguesa. Fundada em 2015, envolve-se em 
pesquisas aplicadas, formação e advocacia à instituições governamentais, organizações 
internacionais e da sociedade civil. Para mais informações visite o nosso website em 
www.reformar.co.mz
ACJR é um projecto do Instituto Dullah Omar da Universidade de Western Cape. A 
ACJR envolve-se em pesquisas, formações e advocacia de alta qualidade sobre a refor-
ma da justiça criminal e os direitos humanos em África. Nosso trabalho apoia a advo-
cacia direccionada e baseada em evidências e no desenvolvimento de políticas que pro-
movem a boa governação e os direitos humanos nos sistemas de justiça criminal. Nosso 
trabalho está ancorado no direito internacional, regional e doméstico. Promovemos 
políticas, leis e praticamos reformas baseadas em evidências. Temos um foco particular 
na supervisão efectiva do sistema de justiça criminal, especialmente em relação à pri-
vação de liberdade. Para mais informações visite o nosso website em www.acjr.org.za.
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12 Savana 08-11-2019SOCIEDADE

O 
professor de Administração 
Pública e Ciência Política 
Egídio Guambe considera 
que o processo de descen-

tralização, em curso no país, não 

respeita o conceito administrativo da 

descentralização, porque se trata de 

arranjos e ajustamentos para a redis-

tribuição do poder e reforço de redes 

clientelares. 

Aponta que a racionalidade admi-

nistrativa está esquecida por causa da 

política e sublinha que as acomoda-

ções são para os principais interve-

nientes políticos.

Estas constatações vem reflectidas 

em livro intitulado “Renegociar a 

centralidade do Estado em Moçam-

bique”, cujo lançamento formal será 

feito próxima terça-feira em Maputo. 

A obra tem como base o estudo do 

processo de municipalização da Beira 

(Sofala), Mueda (Cabo Delgado) e 

Quissico (Inhambane). 

Em 328 páginas, Guambe levanta 

uma discussão sobre as dinâmicas de 

construção do Estado, em particular, 

o Estado moçambicano. 

Para tal, recua ao século XIX, para, 

através de pequenas amostras, ver as 

diferentes configurações que estru-

turam o território que hoje se define 

como Estado moçambicano, a partir 

das vicissitudes e mecanismos de ne-

gociação.  

Fala das dificuldades da instalação 

da companhia de Niassa em Mueda 

naquilo que hoje é o funcionamento 

do do município.  Diz que não é bem 

assim que Beira seja anti-Frelimo, 

mas sim anti-centralista, um lugar 

propício para uma lógica de descen-

tralização, dada a cultura de adminis-

tração autonomista que a companhia 

de Moçambique tentou instalar. 

No que diz respeito à vila de Quissico, 

anota que, sem grandes recursos, o co-

lonialismo português teve de dividir 

o território, gerando representações 

diferentes, sendo que hoje se notam 

interesses privados que procuram se 

instalar a nível da administração local.

Essa realidade revela que a renegocia-

ção do Estado deve ser diferente e é 

preciso ser diferente e inteligente.   

 A partir de uma reconstituição em-

pírica da implementação das medidas 

de descentralização, através do fun-

cionamento dos municípios acima re-

feridos, o livro pretende mostrar que 

a aprendizagem da reforma é influen-

ciada pela história das relações entre 

Estado e sociedade, dentro do espaço 

da sua execução. 

O trabalho defende a ideia de que a 

reforma da administração, neste caso 

a descentralização, ao permitir uma 

modificação das formas de articulação 

entre administração e cidadão, parti-

cipa na recomposição do Estado. 

Num cenário de precariedade de re-

cursos humanos, financeiros e ser-

viços, que tem sido característicos, 

Egídio Guambe diz encontrar difi-

culdades de definir o Estado. 

Deu o exemplo do policiamento co-

munitário, uma prática habitual um 

pouco por todo o país, para dizer que 

se trata de substituição pelo cidadão 

dos órgãos esperados que garantam 

a segurança ao mesmo cidadão. É no 

meio deste tipo de precariedade que 

o autor da obra diz encontrar dificul-

Egídio Guambe em livro:

Descentralização visa acomodar elites políticas
Por Argunaldo Nhampossa

dades para definir o Estado. Recor-

dou que, quando o país alcançou a 

independência, a ideia central da elite 

moçambicana que estava no poder 

era de instituir reformas, sendo que a 

linguagem usada era de escangalhar o 

aparelho de administração colonial e 

tradicional. 

Frelimo e Renamo
O cidadão tinha que deixar de ser 

machangana, chuabo, macua para ser 

moçambicano, ou seja, matar a tribo 

para construir a nação, bem como dei-

xar de ser colonizado para ser homem 

novo; depois, virou-se de um processo 

que tinha uma concepção socialista 

e organização progressista, para uma 

nação neo-liberal, em que era preciso 

transformar o processo em 

si virado para o mercado. 

Apesar da obra não se fo-

car no actual processo de 

descentralização, Egídio 

Guambe aceitou fazer al-

gumas reflexões sobre o 

assunto.

Nesse sentido, afirmou que 

a descentralização deve ser 

um processo aberto, que 

não se deve limitar ape-

nas a Frelimo e a Renamo, 

como tem vindo a aconte-

cer nos últimos tempos. 

Entende que o que acon-

tece em Moçambique não 

é um conceito administra-

tivo da descentralização, Egídio Guambe

mas sim arranjos ou ajustamentos da 

parte das elites para a redistribuição 

do poder.

 Para o académico, este processo, 

apesar de poder amainar os ânimos, 

reforça a descentralização do cliente-

lismo e não trás grande relevância em 

termos administrativos, que vão fican-

do mais caros.  

Isto porque, desde os anos 90, o dis-

curso de reformar e restruturar, no 

Estado moçambicano como em paí-

ses africanos, visa, essencialmente, 

emagrecer o aparelho do estado, mas 

a realidade tem sido contrária, por-

que tende a inflacionar ainda mais o 

efectivo dos funcionários públicos e a 

motivação reduz.  
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Uma associação britânica 
de advogados de direitos 
humanos, denominada 
Leigh Day, distribuiu, 

este ano, certos valores em dinhei-

ro a um determinado número de 

pessoas no posto administrativo de 

Namanhumbir, desembolsado pela 

empresa britânica de rubis, Ge-

mfields, sócia maioritária da mo-

çambicana Montepuez Ruby  Mi-

ning. Entretanto, o dinheiro, que 

era em compensação pela violação 

dos direitos humanos das comu-

nidades locais, transformou-se em 

motivo de insegurança e de risco de 

vida dos beneficiários, agora acusa-

dos de o terem recebido dos grupos 

de insurgentes armados, localmente 

conhecidos por “Al shahab”,  que 

têm estado a matar camponeses e 

a incendiar suas aldeias em alguns 

distritos de Cabo Delgado. 

Enquanto isso, a Leigh Day, que 

ganhou pelo processo pelo menos 

2.7 milhões de dólares americanos, 

mostra-se incapaz de esclarecer o 

imbróglio, fruto de um processo 

gerido de forma deveras ardilosa e 

muito pouco transparente. 

Insónia em Montepuez
Não tive sono, na noite do dia 27 

para 28 de Agosto de 2019, na Vila 

de Montepuez. A minha consciên-

cia estava tão perturbada, que não 

conseguia, simplesmente, “desacti-

va-la”, para me permitir dormir: eis 

quão deprimido estava!

Custava-me aceitar que interesses 

estrangeiros se pudessem associar, 

de forma tão violenta, para produzir 

tão ignóbil resultado, na forma de 

exploração e tortura física e emo-

cional, até à exaustão, de pessoas 

absolutamente pobres e inocentes, 

cujo único “crime” é terem nascido 

por cima de riquezas de incalculável 

valor! 

Sabia, de estórias recolhidas no pas-

sado, até onde tinha chegado, nesse 

local, a crueldade humana sobre es-

tes pacatos camponeses; porém ja-

mais havia ouvido, na primeira pes-

soa, relatos de tal saga, e de forma 

tão dramática!

No fim do dia – era uma terça-feira 

- ouvi soar-me, mais nítida do que 

nunca, o alarme, subindo do Nor-

te: melhor seria se Deus nos tivesse 

deixado apenas com terra suficiente-

mente fértil para nos dar alimentos, 

como cereais, tubérculos, oleagino-

sas e cabritos: seriamos, certamente, 

mais felizes, ainda que ninguém, de 

fora, nos visitasse!

Entidades estrangeiras “de-
batendo” Moçambique
Toda a estória pode ser assim re-

sumida: em nome de interesses de 

uma empresa de capitais maiorita-

riamente estrangeiros, camponeses 

e garimpeiros de Namanhumbir 

foram brutalmente agredidos e hu-

milhados; viram as suas machambas 

usurpadas e as suas palhotas incen-

didas. Outros foram barbaramente 

assassinados a tiro e a sangue frio, 

ou testemunharam, impotentes, a 

morte de irmãos ou de colegas, so-

terrados vivos. 

O processo contabiliza 273 queixas, 

que incluem 18 pessoas suposta-

mente mortas por forças de seguran-

ça privada da MRM e por agentes 

da polícia moçambicana, através de 

disparos, espancamento até a morte 

e soterramento de pessoas vivas. Há 

perto de 200 acusações de espanca-

mento, tortura e abuso sexual - mui-

tas delas provocando ferimentos tão 

graves que causaram diminuição da 

capacidade de trabalho das vítimas. 

As queixas incluem ainda 95 recla-

mações de propriedade perdida na 

sequência de repetidos incêndios 

criminosos na aldeia de Namucho-

-Ntoro

Trata-se de cargas brutais levadas a 

cabo por diferentes forças policiais, 

visando desmantelar grupos de ex-

tracção artesanal e informal de rubi 

na região, entre moçambicanos e 

estrangeiros, quando a  MRM as-

sumiu o controlo da região, como 

concessionária. Todos os incidentes 

objecto da queixa teriam ocorrido 

entre 2011 e 2018.

Entretanto, um outro grupo de inte-

resse, igualmente estrangeiro, cons-

tituído por advogados, toma conhe-

cimento destes crimes hediondos, e 

prepara um processo judicial contra 

a entidade perpetradora ou objecti-

vamente responsável, exigindo inde-

minizações milionárias a favor das 

vítimas, por perdas e danos.

A empresa acusada nega qualquer 

responsabilidade pelos crimes de 

que é acusada, porém segundo seu 

próprio comunicado, ela aceita de-

sembolsar um valor na ordem das 

8.3  milhões de dólares, para fechar 

o caso. Deste total, 5.3 seriam des-

tinados a indemnizar as vítimas, 

em Moçambique, e os restantes 2.4 

seriam para aquela associação de 

advogados, para cobrir os custos de 

investigação incorridos. 

 A GEMFIELDS PLc é lí-

der mundial no fornecimen-

to de pérolas e é especializa-

da em esmeraldas ametistas 

da Zâmbia e rubis de Mo-

çambique. A área conces-

sionada à MRM, sua subsi-

diária, para a implementação 

do projecto, resulta de atri-

buição de duas concessões 

mineiras contíguas (4702C 

quer fosse do Estado, quer fosse da 

sociedade civil. 

E como a LD justifica este secretis-

mo? Justifica-o evocando vários mo-

tivos, em que avulta a necessidade de 

proteção da identidade dos benefi-

ciários de possíveis perseguições ou 

represálias. 

Por outro lado ainda, justifica a 

LD, porque o processo está sujeito 

a cláusulas de confidencialidade, à 

luz da lei britânica e dos entendi-

mentos alcançados com a Gemfiel-

ds. Por fim, porque, alegadamente, 

tentativas de envolver instituições 

moçambicanas, nomeadamente or-

ganizações da sociedade civil, não 

tiveram acolhimento positivo, em 

Moçambique. 

Portanto, de todos os lados, o pro-

cesso não ofereceria qualquer janela 

de monitoria independente, tal que 

funcionasse como garante de trans-

parência e de justiça, aos olhos de 

todas as partes interessadas, nomea-

damente das vítimas.

De remédio a veneno
Entretanto, quando na comunidade 

começam a circular noticias sobre 

estas indemnizações, recebidas se-

cretamente, num tempo e contexto 

deveras conturbados na Província de 

Cabo Delgado, o que era suposto ser 

remedio vai, rapidamente, transfor-

mar-se em… veneno!

Primeiro, vão surgir várias dezenas 

de outras pessoas, alegando terem 

sido excluídas das indeminizações 

sem qualquer explicação. Alguns 

afirmam mesmo que a Leigh Day 

os entrevistou, não percebendo, por 

isso, a razão dos nomes não apa-

recem na lista dos indemnizados, 

alegacões que, porém, carecem de 

prova.

Mas, pior ainda: poucos dias depois, 

começam a circular informações 

perigosas, que procuram associar os 

beneficiários a grupos criminosos, 

como os que têm estado a perpetrar 

ataques à mão armada e a incendiar 

aldeias em alguns distritos do nor-

te da província, e que as populações 

apelidam de “Al Shabab”. Isto é: os 

beneficiários teriam ligações com 

estes grupos de criminosos, de quem 

teriam recebido aquele dinheiro!

Aí, alguns vão ser perseguidos e 

agredidos fisicamente, enquanto, 

em pânico, outros vão abandonar as 

suas casas, escondendo-se no mato - 

outra vez! O fenómeno vai ser mais 

intenso no distrito de Ancuabe, 

onde residem algumas das pessoas 

indemnizadas.

Assim, estes martirizados campone-

ses, presos numa insidiosa armadi-

lha, urdida por interesses estrangei-

ros, são duplamente vítimas: vítimas 

da doença primeiro e vítimas do que 

seria remedio, agora!

Ambiente de medo e 
insegurança  
Assim que me sento e me esforço 

por reconstituir, na mente, o am-

biente social que testemunhei em 

algumas povoações da localidade 

de Namanhumbir, a imagem mais 

fiel que me aparece desta realidade 

é aquela de um filme denominado 

“Os deuses devem estar loucos”, 

desta vez porém, com cenas trágicas.

 A estória do filme, lançado em 1980, 

pode ser assim resumida: uma tribo 

da região desértica do Kalahari, no 

território do Botswana, vive a sua 

vida tranquilamente, até ao dia em 

que uma garrafa de Coca-Cola cai 

na sua aldeia, atirada de um avião. 

A princípio, os aldeãos recebem o 

artefacto com entusiasmo, anteven-

do-lhe múltiplos usos. Porém, cedo, 

este pequeno objecto sem grande 

utilidade vai transformar-se em mo-

e 4703C) que totalizam uma 

área de 33.600 hectares, sen-

do considerada uma das mais 

extensas áreas concedidas a 

interesses privados em Áfri-

ca. As duas concessões foram 

amalgamadas em Novembro 

de 2015, passando a consti-

tuir a concessão 4703C.

E como é que o acordo é imple-

mentado? Todo o processo das in-

deminizações vai ser conduzido por 

aquela associação de advogados,  que 

vai, nomeadamente, ajudar as víti-

mas a abrir contas bancárias, para 

as quais, ela mesma, vai fazer trans-

ferências monetárias, de valores por 

ela mesma determinados.

E como ela determina tais valo-

res? Na sua explicação, os valores 

atribuídos a cada uma das vítimas 

identificadas são calculados com 

base em diagnósticos e audições às 

vítimas, tudo conduzido por equipas 

multidisciplinares, de médicos, ad-

vogados e psicólogos, que a própria 

associação contratou para o efeito. 

Estes diagnósticos determinariam a 

natureza e grau de perdas patrimo-

niais, danos ou sequelas, passageiras 

ou permanentes, sofridas e corres-

pondentes formas de remediar ou 

compensar.

Por via de processos insondáveis, o 

grupo de advogados obtém assina-

turas das vítimas, em que estas “de-

claram” aceitar os termos de contra-

tos deveras complexos, cada um com 

mais de uma dezena de páginas, cujo 

conteúdo e consequências os signa-

tários não parecem dominar. Chega 

o dia e as vítimas com queixas “apro-

vadas” recebem os valores que a Lei-

gh Day determinou para cada um e 

depositou em suas contas bancárias.

A parte acusada, tal como a que 

acusa, são ambas entidades estran-

geiras, baseadas em Londres. Trata-

-se, no primeiro caso, da Gemfields, 

empresa britânica que, associada à 

moçambicana Mwirit (NR: Mwirit 
é uma empresa participada em 60% 
por Raimundo Pachinuapa, históri-
co da Frelimo e membro da Comissão 
Política do partido governamental. Os 
restantes 40%  são detidos por Asghar 
Fakhr, um iraniano a viver em Mo-
çambique há 23 anos, dos quais os 20 
últimos na província de Cabo Delga-
do. A Mwiriti Limitada detêm 25% de 
acções na MRM e constituiu a Mon-

tepuez Ruby Mining (MRM). No 

segundo caso, está em cena uma as-

sociação de advogados denominada 

Leigh Day (LD). Esta, por sua vez, 

apresenta-se como entidade defen-

sora dos direitos humanos, porém…

com fins lucrativos!

Há, em tudo isto, um facto notável: 

esta organização realiza todas estas 

actividades em contexto de extremo 

secretismo, sem o conhecimento, 

e muito menos o envolvimento de 

qualquer entidade moçambicana, 

tivo de graves perturbações, criando 

discórdias e disputas na aldeia. Aí 

o chefe da aldeia vai, desesperada-

mente, procurar meios e formas de 

o devolver à proveniência, os céus. 

Mas o caos já se tinha instalado na 

aldeia, destruindo a paz e a harmo-

nia em que outrora esta vivia.

Ora, a sucessão de factos afectando 

a vida das comunidades de Nama-

nhumbir, devido a existência, nas 

suas terras, de largas reservas de rubi, 

assemelha-se ao caos que aquela lata 

de refrigerante, atirada de cima por 

estranhos, criou naquela tribo do 

deserto do Kalaari.

Assim, as comunidades desta locali-

dade vivem agora divididas em, pelo 

menos, três grupos, com interesses 

divergentes, senão mesmo opostos. 

Há, por um lado, o grupo daque-

les que receberam dinheiro, através 

da Leigh Day – por insondáveis 

que tenham sido os critérios usa-

dos! – e, por outro, o dos que nada 

receberam de todo. Ao lado destes 

dois, há ainda um terceiro grupo, 

o que pretende fazer acreditar que 

tais pagamentos são provenientes 

de grupos “Al-Shabab” e,  portan-

to, aqueles que o receberam sejam 

“malfeitores” – que devem, por isso, 

ser perseguidos, correndo o risco da 

própria vida!

Assim, sendo que a questão da ins-

tabilidade militar em Cabo Delga-

do é assunto de Estado – emergem 

imediatamente teorias de conspira-

ção, segundo as quais este boato te-

ria como fonte agentes camuflados 

do Estado, com a finalidade de in-

timidar as comunidades locais, para 

no futuro não reivindicarem nem 

receberem qualquer compensação, 

seja de quem for, como ressarcimen-

to por danos e perdas, sob o risco de 

serem considerados “malfeitores”!

Indemnizações de Namanhumbir: quando o remédio vira veneno
Por Tomás Vieira Mário *

Quem abriu as portas da 
nossa casa ao feiticeiro 
estrangeiro?
Samora Machel costumava 

recordar uma crença da tra-

dição moçambicana, segun-

do a qual, quando numa fa-

mília ocorrem mortes numa 

frequência demasiada alta, 

significa que um feiticeiro 

introduziu-se nela. E como o 

feiticeiro é sempre um ser es-

tranho, significa que, de duas 

uma: ou na família houve 

um negligente que deixou a 

porta da casa aberta ou um 

traidor que abriu a porta ao 

feiticeiro! A questão central 

então é: quem é essa pessoa?

Quando interrogada sobre o 

que a terá motivado a inter-

vir em nome das vítimas de 

Namanhumbir, a Leigh Day 

aponta duas razões: primei-

ro porque nestes crimes está 

objectivamente envolvida 

uma empresa britânica, mas 

sobretudo porque, em inú-

meras consultas efectuadas 

junto de “entidades e pessoas 

idóneas” em Moçambique, 

foi-lhe dito que um processo 

judicial em Moçambique a 

ser intentado contra a Mon-

tepuez Rubi Mining jamais 

teria “pernas para andar”. 

Que a Procuradoria Geral 

da República jamais tomaria 

a iniciativa de levar tal caso 

aos tribunais, por razões po-

líticas! 

Ora, o facto de a Leigh Day, 

uma organização estrangeira, 

ter realizado em território 

nacional esta investigação, 

que implicou várias missões 

ao terreno, envolvendo di-

ferentes equipas de pesqui-

sadores, que entrevistaram 

várias dezenas de pessoas em 

Montepuez e em Ancuabe, 

parece ser indício de fraca 

presença – senão mesmo au-

sência - do Estado na moni-

toria dos impactos negativos 

da indústria extractiva junto 

das comunidades afectadas. 

Mas, talvez ainda mais es-

clarecedor: uma missão con-

junta de investigação sobre 

violação de direitos humanos 

em Namanhumbir, integrada 

por três instituições do Esta-

do, nomeadamente a Comis-

são Nacional dos Direitos 

Humanos, a Procuradoria 

Geral da República e a Polí-

cia da República de Moçam-

bique, realizada em 2017, 

produziu um relatório sobre 

tais práticas criminosas. Po-

rém, este relatório jamais foi 

tornado público, para já não 

falar de se lhe seguir qual-

quer processo judicial, para 

responsabilizar criminal-

mente as instituições impli-

cadas, incluindo o Ministério 

do Interior, por via dos actos 

bárbaros praticados por seus 

agentes e devidamente docu-

mentados em vídeos, por ví-

timas e outras testemunhas. 

Esta inacção da PGR parece 

confirmar as “razões” da in-

tervenção da LD: são as pró-

prias instituições do Estado 

que deixaram a porta aberta 

à entrada livre do feiticeiro 

estrangeiro em casa!

Neste ambiente de medo, em que 

todos se sentem suspeitos, a conse-

quência prática é viver-se quase num 

estado de emergência não declarado, 

onde ninguém está disponível a dar 

a “estranhos” qualquer depoimento 

sobre estes acontecimentos. É assim 

que, quando na tarde do dia 27 de 

Agosto conseguimos, finalmente, 

conversar com um grupo de sete 

pessoas na aldeia de... um dos jovens 

presentes desabafou:

“Ninguém entre nós queria falar! 

Temos todos medo aqui! Mas de re-

pente eu pensei assim: olha, se eles 

nos quiserem prender…que pren-

dam: afinal nós já estamos mortos 

há muito tempo”! 

Esta linguagem bem caracteriza 

o clima de medo e de insegurança 

geral instalado em Namanhumbir, 

onde a atitude geral denota um nível 

extremamente elevado de controlo 

social: ao fim e ao cabo, é a imagem 

da empresa Montepuez Rubi Mi-

ning que é arrastada na lama, pois 

é ela que é vista como a causadora 

de todo o sofrimento vivido local-

mente.

Leigh Day embaraçada
Quando da nossa pesquisa na úl-

tima semana de Agosto, realizada 
conjuntamente com uma equipa 
da Ordem dos Advogados de Mo-
çambique (OAM), vamos coincidir 
com uma missão da LD, que estava, 
também, em missão de trabalho a 
Cabo Delgado. Claramente, emba-
raçada com o imbróglio em que se 
envolveu, a LD procurava meios e 
formas de esclarecer os equívocos 
e mal-entendidos que têm origina-
do localmente clima de suspeitas e 
medo, por vezes representando risco 
de vida para algumas pessoas.
Para tanto, a LD está à procura da 
colaboração de entidades como o 
governo provincial, a Procuradoria-
-Geral da República, a Ordem de 
Advogados, entre outras entidades. 
Com o apoio destas entidades e 
de organizações da sociedade civil, 
a LD procuraria formas de ajudar 
eventualmente, a desfazer os graves 
boatos em torno da origem dos va-
lores das indeminizações e, assim, 
libertar os beneficiários de suspeitas 
e perseguições.
Porém, segundo afirma a própria 
LD, qualquer das entidades mo-
çambicanas que ela contactou, afir-
ma que apenas poderá considerar 
qualquer colaboração, para ajudar a 
desfazer o imbróglio, na condição 
da organização britânica de direitos 
humanos lhes abrir todo o dossier 
das negociações com a Gemfield e 
subsequente acordo de compensa-
ções e o processo da sua implemen-
tação. Ou seja: ou a LD permite 
escrutínio aos seus processos, dando 
a entidades moçambicanas bases so-
lidas para a sua colaboração ou esta 
não será possível.
Por seu lado, porem, a Leigh Day 
mostra intransigência nesta condi-
ção, reiterando o seu argumento de 
confidencialidade, principio que se-
ria imposto quer pela legislação bri-
tânica, quer nos termos de cláusulas 
acordadas com a Gemfields e com as 
vítimas.  

Informações críticas que 
a Leigh Day recusa-se a 
revelar 
Além do SEKELEKANI, 
em representação da Coliga-
ção Cívica sobre a Indústria 
Extractiva, outras institui-
ções moçambicanas, nomea-
damente da sociedade civil, 
endereçaram cartas à Leigh 
Day, solicitando informação, 
por escrito, sobre:
1. O número exacto de pes-

soas que receberam com-
pensações, bem como a 
natureza dos danos e per-
das consideradas para o 
cálculo destas.

2. O valor total pago em 
compensações às vítimas;

3. Outro tipo de compen-
sações atribuídas às víti-
mas, tais como: seguros 
ou tratamentos médicos, 
assistência psicossocial ou 
outras;

4. Os valores totais que Lei-
gh Day recebeu da Ge-
mfields pelos seus traba-
lhos de pesquisa e prepa-
ração de todo o processo;

5. A identidade das equipas 
de médicos, psicólogos e 
juristas, na base de cujos 
diagnósticos foram deter-
minados os valores pagos 
a cada vítima.

Em resposta, a Leigh Day jamais 
aceitou responder a qualquer pedido 
por escrito, preferindo, antes, “con-
versar ao telefone”. Porém, mesmo 
oralmente, ela sempre manteve que 
tais informações estão cobertas por 
cláusulas de confidencialidade, ora 
derivadas da lei britânica ora deriva-
das de seus acordos com a Gemfiel-
ds e com as vítimas!

Intermediários para ensinar 
a gerir dinheiro 
Segundo informa a própria LD, a 
implementação do acordo de com-
pensações incluiu, entre outras ac-
ções, a contratação de uma entidade 
competente, para preparar os bene-
ficiários a gerirem de forma caute-
losa os valores a receberem, das suas 
indeminizações.
Uma de tais instituições é a Cari-
tas de Moçambique, que devia ter 
implementado um programa de al-
fabetização financeira aos beneficiá-
rios, antecipando o recebimento dos 
valores de indeminização, exacta-
mente para ensinar a prevenir gastos 
desregrados destes. Porém, apenas 
em finais de Setembro tal programa 
terá iniciado, quando, afinal, os be-
neficiários começaram a receber as 
transferências em Abril passado! 
Segundo explicações da LD, a Ca-
ritas demorou a implementar o 
programa porque esteve, entretanto, 
envolvida em operações de emer-
gência derivadas do ciclone Idai. 
Assim, este programa inicia envolto 
em outras ondas de desinformação 
e de agitação, nomeadamente sobre 
os custos de tal preparação, cobrados 
aos beneficiários, através de cortes 
diretos das contas bancárias abertas 
com o apoio da LD! 
Entretanto, a MRN contratou, por 
sua vez, a GAPI, SA para realizar o 
mesmo trabalho de preparação dos 
beneficiários para uma gestão crite-
riosa dos valores que receberam, en-
tre outras actividades afins. Ora, no 
seu conjunto, a distribuição de largas 
somas de dinheiro por diferentes in-
tervenientes, entre estrangeiros e 
nacionais, fora de qualquer critério 
de transparência, dá às comunidades 
afectadas a impressão de que o seu 
sofrimento transformou-se, afinal, 
numa robusta fonte de rendimento 
para terceiros, enquanto elas con-
tinuam vivendo em clima de medo 
e insegurança, temendo, em alguns 
casos, pelas suas próprias vidas.

*Director Executivo da 
SEKELEKANI

“Por vezes parece que aqueles que se aproximam com supos-
to desejo de ajudar têm outros interesses…”, Papa Francisco, 

Maputo, 06/09/2019
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A ExxonMobil Moçambique Exploration and Production, 
Limitada (EMMEPL) convida aos prestadores de servi-
ços de perfuração interessados e que estejam devidamente 

(“Manifestação de Interesse”) em fornecer serviços de 
funcionamento tubular incluindo inspecções tubulares e 
preparações para operações de plataformas de perfurações 

-
çambique.

ÂMBITO DO TRABALHO
O âmbito do trabalho inclui a prestação de serviços (apoio 

-
Mobil Moçambique Exploration and Production, Limitada 

de exploração.
-
-

ção estimada de 45 dias). O prestador do serviço deve estar 
plenamente preparado para executar as operações imprete-
rivelmente até 1 de Outubro de 2020

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 
Todos os prestadores de serviços interessados deveram se 

-
MEPL até ou antes de 22 de Novembro de 2019, até as 17 

1. Carta de apresentação com indicação de interesse na 
execução do trabalho, detalhes do candidato e infor-
mações de contacto.

2. Detalhes de experiências relevantes em fornecer ser-
-

çambique.

apoiar essas operações.
-

cerias Moçambicanas, fornecedores e/ou subcontra-
tados que o candidato pretende contratar para apoiar 
o projecto.

-
de e Meio Ambiente (SSH&E) do candidato e o Sis-
tema de Gestão da SSH&E.

-
cluindo detalhes de incidentes, lesões, quase aciden-
tes de alto potencial e incidentes ambientais.

-
cedores locais.

Quaisquer informações adicionais sobre recursos relacio-
nados para apoiar a apresentação do fornecedor.

ANÚNCIO PÚBLICO DA EXXONMOBIL MOÇAMBIQUE EXPLORATION AND 
PRODUCTION, LIMITADA PARA MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE PARA A 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNCIONAMENTO TUBULAR PARA OPERA-
ÇÕES DE PLATAFORMAS DE PERFURAÇÕES EM ÁGUAS ULTRA-PROFUNDAS 
NO ALTO MAR DA REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE NO BLOCO ANGOCHE 5B

SUBMISSÃO DE DOCUMENTOS:
Os candidatos interessados devem enviar os documentos lis-

endereço eletrónico - Mozambique2019@exxonmobil.com. Os 
22 

de Novembro de 2019, até as 17:00 Horas (horário de Ma-
puto).
Os documentos enviados após a data/hora não serão avaliados 
ou considerados.

-

lista para o convite a prestação de serviços.

-
tação e não representa ou constitui qualquer promessa, oferta, 

-
MEPL para entrar em qualquer acordo ou compromisso com os 
candidatos interessados que participem neste inquérito.
Todos os dados e informações fornecidos no âmbito do pedi-
do não serão considerados como um compromisso por parte da 
EMMEPL celebrar qualquer contrato ou acordo com o candida-

-
sado a reclamar qualquer indemnização da EMMEPL.

-
-

qualquer informação ou material enviado com esta Manifesta-
ção de Interesse.
O candidato interessado entende que EMMEPL não aceita ne-

resposta a esta Manifestação de Interesse. O candidato interes-

qualquer documento. No entanto, se um candidato interessa-

-

sem consultar com o candidato interessado.
Quaisquer custos incorridos pelo candidato interessado ou por 
qualquer de seus subcontratantes que respondem a esta Mani-
festação de Interesse serão de responsabilidade exclusiva do 

-
-

correr para a prestação dos serviços.
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ExxonMobil Moçambique Exploration and Production, 

Limitada, (EMMEPL) invites interested drilling service 

providers that are duly qualified to submit their expres-

sion of interest (“Expression of Interest”) to provide tu-

bular running services including tubular inspections  and 

preparations for ultra-deepwater drilling rig operations 

offshore the Republic of Mozambique.

SCOPE OF WORK
The scope of work includes the provision of providing  ser-

vices (equipment, materials, personnel, facilities and logis-

tics support) for use in ExxonMobil Moçambique Explo-

ration & Production, Limitada (“EMMEPL”) offshore 

operations, which will consist of at least one exploration 

well.

The program currently consists of one exploration well 

with second well optional (each estimated 45 days dura-

tion). The service provider must be fully prepared to exe-

cute operations no later than 1 October 2020

REQUIRED DOCUMENTS
All interested contractors are required to pre-qualify by 

submitting the following documentation to EMMEPL 

on or before November 22, 2019 by 5PM (Maputo Time):

1. Cover letter including statement of interest in per-

forming the work, contractor details and contact in-

formation

2. Details of relevant experience providing similar ultra-

-deepwater services offshore Mozambique. 

3. Details of existing facilities do you have in the region 

to support these operations

4. Details of Mozambican company registration, Mo-

zambican partnerships, suppliers and/or subcontrac-

tors that contractor plans to engage in support of the 

project

5. CVs of key management, technical personnel and 

company organization chart

6. Details of contractor’s Safety, Security, Health and 

Environmental (SSH&E) Policy and SSH&E Ma-

nagement System 

7. Safety statistics for the past three years including de-

tails of incidents, injuries, high potential near-misses, 

and environmental incidents 

8. Statement on local content and use of local suppliers 

Any additional information on related capabilities to sup-

port supplier’s submittal

DOCUMENT SUBMISSION:
Interested contractors must send the documents listed in 

the Required Documents section electronically via the 

following email address – Mozambique2019@exxonmobil.

com. The documents must be delivered in English on or 

before November 22, 2019 by 5PM (Maputo Time).

Submissions delivered after the due date/time will not be 

evaluated or further considered.

The purpose of the information and documents is to iden-

tify qualified service providers that proven capability, and 

relevant experience. EMMEPL will evaluate the requested 

documentation and, if satisfied, will include the interested 

contractor in the list for invitation to tender for the services.

This enquiry shall not be considered as an invitation to 

bid and does not represent or constitute any promise, offer, 

obligation or commitment of any kind on the part of EM-

MEPL to enter into any agreement or arrangement with 

interested contractors participating in this enquiry.

All data and information provided within the application 

shall not be considered as a commitment on the part of 

EMMEPL to enter into any agreement or arrangement 

with interested contractor, nor shall it entitle the interested 

contractor’s firm to claim any indemnity from EMMEPL.

The interested contractor should NOT submit or otherwise 

disclose to EMMEPL any confidential or proprietary in-

formation or material.

EMMEPL will not be responsible for the confidentiality 

of any such information or material submitted with this 

Expression of Interest.

The interested contractor understands that EMMEPL 

does not accept any obligation of confidence with respect 

to items acquired or any information disclosed by the inte-

rested contractor in response to this Expression of Interest. 

The interested contractor agrees that it will not place any 

restrictive notices on any document. However, if interested 

contractor places a notice, EMMEPL is hereby authorized 

to nullify, obliterate, remove or disregard any such restric-

tive clauses and EMMEPL shall be free to use or disclose 

any or all of the information contained thereon to affilia-

tes and third parties without consulting with the interested 

contractor.

Any costs incurred by the interested contractor or any of its 

subcontractors replying to this Expression of Interest shall 

be solely the interested contractor’s responsibility and shall 

be fully born by the interested contractor and shall have no 

recourse to EMMEPL. Note, that only contractors which 

meet EMMEPL’s minimum requirements will be prequa-

lified and invited to tender for the services.

EXXONMOBIL MOÇAMBIQUE EXPLORATION AND PRODUCTION, 
LIMITADA PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR EXPRESSION OF 

INTEREST IN PROVIDING TUBULAR RUNNING SERVICES FOR 
ULTRA-DEEPWATER DRILLING RIG OPERATIONS OFFSHORE THE 

REPUBLIC OF MOZAMBIQUE IN BLOCK ANGOCHE 5B
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Cartoon
EDITORIAL

Dentro dos próximos cinco anos, Moçambique será um país 

diferente. Os actuais investimentos no sector dos hidrocarbo-

netos e a futura exploração de recursos minerais estratégicos 

significam que o país terá uma disponibilidade de recursos fi-

nanceiros que lhe permitirão financiar integralmente o seu orçamento, 

sem necessidade de apoio externo.

Só na componente do gás natural, calcula-se que Moçambique venha a 

ser o terceiro maior produtor mundial, depois do Qatar e da Austrália, 

com receitas anuais para o Estado, na ordem de biliões de dólares. 

De um dos países mais pobres do mundo, Moçambique poderá, em 

poucos anos, tornar-se numa das economias mais prósperas do mundo. 

Tudo isto são boas notícias para o país. Mas a tragédia que se abateu 

sobre muitos países africanos abençoados com este tipo de recursos 

significa que este optimismo deve ser encarado com alguma modera-

ção. A história mostra que nem sempre a riqueza de um país traduz-se 

na prosperidade do seu povo. 

Infelizmente, em muitos países africanos ricos em recursos naturais, os 

líderes políticos locais assumiram tais recursos como propriedade pes-

soal, apropriando-se das receitas resultantes da sua venda, distribuindo 

o restante entre os seus familiares, amigos e outros correligionários. 

Outra parte foi usada para a compra de consciências e de lealdades 

políticas para permitir perpetuarem -se no poder. 

Parte desse dinheiro foi exportado para paraísos fiscais e gasto na aqui-

sição de património imobiliário no estrangeiro ou outras obscenidades. 

Quando não ostensivamente roubados, tais recursos são hipotecados 

para o desenvolvimento de infra-estruturas de prestígio, num comple-

xo esquema de pagamento de comissões em que parte do dinheiro vai 

parar aos bolsos dos mesmos dirigentes políticos ou seus associados. 

Foi desta forma que muitos países africanos se tornaram não pobres, 

mas sim empobrecidos pela voracidade das suas elites governativas, 

operando num ambiente de um poder absoluto, onde o parlamento e 

o poder judicial são subjugados e convertidos em simples objectos de 

adorno.

Moçambique pode evitar cair nesta armadilha. Mas o instinto anima-

lesco que habita o ser humano deve, mais uma vez, remeter-nos à cau-

tela. Líderes com impecáveis credenciais académicas e uma admirável 

eloquência arrastaram os seus países para o esgoto, ante os incessantes 

aplausos dos seus semelhantes. Uma das principais características de 

África é a imprevisibilidade; quanto mais permanentes as coisas pare-

cem estar, mais elas de repente mudam.

A tentação para o poder absoluto nunca está tão longe debaixo da 

superfície. De resto, o controlo total sobre os outros é uma das mais 

inesgotáveis vontades do ser humano. Subjugar a oposição e humilhá-

-la faz parte desta equação, o que infelizmente só conduz a mais ins-

tabilidade, uma vez que o recurso ao poder político para a obtenção de 

riqueza pessoal implica a exclusão de um cada vez maior segmento da 

sociedade.

As dívidas ocultas são uma pequena amostra do que um regime com 

poderes absolutos, sem qualquer espécie de controlo por parte dos ou-

tros órgãos de soberania do Estado, é capaz de fazer. Elas estavam pre-

dicadas na ideia de que, a partir de 2018, Moçambique estaria a receber 

grandes receitas resultantes da venda de gás, e que facilmente o Estado 

estaria em condições de as pagar sem que a qualquer momento elas 

viessem a ser do domínio público. Só o facto de outras jurisdições te-

rem visto os seus interesses beliscados é que permitiu que os moçambi-

canos tivessem o privilégio de saber o que os seus governantes, em seu 

nome, andavam a fazer. E mesmo assim, nunca faltaram esforços para 

que o que era oculto permanecesse oculto. De um programa ostensiva-

mente orientado para o reforço da segurança do Estado, surgiu um pu-

nhado de multimilionários nacionais. É um grande equívoco acreditar 

que este tenha sido um caso isolado. Muitas obras de infra-estruturas 

ou outras transacções do Estado nunca tiveram as suas contas disponi-

bilizadas ao público, incluindo o parlamento.   

Com mais uma vitória esmagadora, asfixiante e retumbante nas últi-

mas eleições, os próximos cinco anos serão decisivos para mostrar se 

Moçambique seguirá o exemplo de outros países africanos com vastos 

recursos naturais mas com uma maioria extremamente pobre, ou se 

escolherá o caminho daqueles que, de forma prudente, usaram os seus 

recursos para uma transformação positiva das suas sociedades. Ambos 

cenários são possíveis. É apenas uma questão de escolhas. 

Moçambique: que 
escolhas para o futuro?

Hoje acordei com uma 

vontade danada de ser 

feliz. Consciente de que 

não poderia consegui-lo 

por meios próprios, decidi valer-

-me da parafernália das tecnolo-

gias modernas. Depois de confir-

mar pela rádio que teríamos uma 

máxima de 36º e humidade acima 

dos 70º, pus-me de calções e chi-

nelos, e, de tronco nu, dirigi-me 

ao quarto que uso como escritó-

rio.
Desembaracei-me rápida e facil-
mente da tralha de flash drives, 
CD, revistas e jornais e pus-me 
sentado defronte do equipamen-
to. Coloquei as pulseiras metá-
licas para os impulsos cerebrais, 
conectei-as ao monitor, coloquei 
os headphones e teclei – entre o 
nervosismo e o prazer antecipado 
– a tecla PBH*.
Chegou-me logo aos ouvidos a 
mensagem de boas-vindas pela 
voz aveludadamente rebelde da 
Brenda Fassie, à qual se seguiram 
os primeiros acordes de “What a 
wonderful world”, de Louis Arms-
trong. Mergulhei naquele mundo 
e reconheci-me sem grandes di-
ficuldades entre aquele grupo de 
crianças pretas que, nuas, dança-
vam sob a chuva torrencial que 
caía naquela manhã. O impacto 
da chuva no solo era atenua-
do, porque a dança se executava 
numa clareira situada entre co-
queiros, laranjeiras, tangerineiras, 
mafurreiras e cajueiros. À volta, 

Efeito Saci
ainda, situavam-se ananaseiros e 
outros frutos da natureza. 
Para além de dançar, alguns de 
nós, entre os quais eu, entreti-
nham-se a construir aquilo que 
a imaginação lhes dava para 
construir, casas principalmente. 
Entrelaçávamos caniço fino para 
servir como estrutura por cima 
da qual amassávamos a areia que 
servia de paredes.  Por cima, en-
trelaçávamos o tecto também de 
caniço e, como cobertura, usáva-
mos as folhas dos cajueiros. Eram 
casas que não tinham janelas nem 
portas, porque o nosso princípio, 
embora inconsciente, era que as 
nossas casas não podiam servir 
como limites, ou seja, a pessoa 
tanto podia entrar pela janela e 
sair pela porta como entrar pela 
porta e sair pela janela, e ficar a 
circular dentro dela livremente e 
sem limites.
Aprendemos desde aí que não 
tínhamos nada que ter apego 
pelas coisas materiais, porque 
são efémeras. O que dura são os 
sentimentos: o amor e o ódio, a 
inveja e a generosidade, e o per-
dão acima de tudo. De modo que, 
quando, hoje, regresso e vejo que 
no lugar do palmar e das mafur-
reiras e dos cajueiros e ananasei-
ros foram plantados monumentos 
de betão armado, aço e vidro, não 
fico chocado. O que me vem à 
alma é desolação.
A mesma desolação que me assal-
ta quando vejo que, por cima da-
quela areia branca, perto do mar, 

já não posso andar descalço, sob o 

risco de me penetrarem na planta 

do pé cacos de garrafas; e também 

não posso mergulhar naquela 

praia de ânimo leve, porque pri-

meiro tenho de fazer um trabalho 

de sapa para afastar as garrafas 

e tigelas vazias de plástico, que 

alojaram merendas de origens e 

sabores que não conheço e nem 

quero conhecer. Só depois disso 

mergulho na água – mas, mesmo 

assim, tenho de usar máscaras e 

luvas. Ou seja, já não sou capaz 

de nadar naquela praia.

Despertei sobressaltado quando 

ela bateu à porta e disse – Boa 

noite. Estás mergulhado em mais 

uma das tuas viagens? – Tirei os 

headphones e disse – Sim. Que 

horas são?

– 21:30 h. Posso contar contigo 

para o jantar?

– Sim, vai preparando.

– Tudo bem, ainda tens mais 

15 ou 20 minutos para fazer a 

tua viagem de regresso ao nosso 

mundo. Faz isso devagar, enquan-

to eu preparo o jantar.

– Obrigado! Só tu é que me com-

preendes.

– Nem tanto. Nunca te hei-de 

compreender, porque não vives 

neste mundo. Quando fores para 

lá da próxima vez, avisa-me. Que-

ro fazer-te companhia.

* PBH significa “please be happy”.
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1. Introdução

Os resultados oficiais anuncia-

dos pela Comissão Nacional 

de Eleições (CNE) no dia 27 

de Outubro, indicam Filipe Ja-

cinto Nyusi e o partido Frelimo como 

os vencedores das 6as eleições gerais da 

história democrática de Moçambique. 

Segundo os dados da CNE, Nyusi é 

reeleito presidente da República de 

Moçambique com 73% do total de vo-

tos. A Frelimo obteve 70.8% do total 

de votos, resultado esse que lhe confere 

mais de dois terços de assentos parla-

mentares (maioria qualificada). Desta 

forma, segundo o artigo 187 da Cons-

tituição, a Frelimo tem quórum e poder 

de deliberação mesmo na ausência da 

oposição. 
No entanto, o processo eleitoral de 
2019 foi marcado por inconsistências 
matemáticas e estatísticas, tanto na 
fase do recenseamento eleitoral (com 
particular destaque para o caso da pro-
víncia de Gaza), assim como na fase 
de votação (por exemplo, editais de 
apuramentos parciais nos quais a soma 
do número de votantes e o número de 
abstenções é maior que o número de 
eleitores inscritos , vide imagem em 
anexo). O Centro de Integridade Pú-
blica (CIP) publicou alguns estudos 
sobre este tema que colocam como in-
dícios de fraude o facto de o número de 
votos para o candidato presidencial da 
Frelimo ter sido superior em relação ao 
número de votos obtidos pelo partido 
(CIP 2019 e CIP 2019a). O CIP justi-
fica a superioridade do número de votos 
obtidos por Nyusi em relação à Frelimo 
como sendo consequência da maior “fa-
cilidade” de enchimento da urna para a 
eleição presidencial comparativamente 
às urnas para as eleições legislativas e 
provinciais. 

Enchimento de urnas reforçou a vitória de 
Nyusi em 6.8% e da Frelimo em 7.3%* 

apuramento geral publicados pela CNE 
levam consigo esse ilícito eleitoral. 
Os votantes “extras” geraram pelo me-
nos 315,874 votos que reforçaram a 
vitória de Nyusi em 6.8% e da Frelimo 
em 7.3%. Portanto, subtraindo estes vo-
tos “extras” nos resultados anunciados 
pela CNE, ao invés de uma maioria 
qualificada, a Frelimo ficaria apenas 
com uma maioria absoluta, o que, a ser 
considerado, o impediria de deliberar 
na ausência da oposição. 

2. Alguns Factos sobre as Discre-
pâncias Matemáticas do Proces-
so Eleitoral de 2019

2.1. O Gráfico 1, abaixo, mostra a 
evolução da discrepância do nú-
mero de votantes entre eleições 
presidenciais e legislativas  

O gráfico 1 compara o número de elei-
tores que depositaram votos nas urnas 
referentes às eleições presidenciais e 
legislativas, respectivamente. Da análi-
se do gráfico, verifica-se que a discre-
pância no número de votantes (medido 
pela diferença entre o número de bole-

respectivamente.
2.2. O gráfico 2, acima, mostra que 

quanto maior for a discrepância 
entre votantes na eleição presi-
dencial e legislativa, maior é o 
número de votos dos candidatos da 
Frelimo em relação ao partido

O gráfico 2 mostra que desde as elei-
ções de 1999, a evolução da discrepân-
cia no número global de votantes (todos 
votantes das eleições) esteve de forma 
evidente e positivamente relacionada 
com os movimentos da evolução da 
discrepância no número de votantes 
simpatizantes do partido Frelimo.
Com efeito, os períodos de redução 
(1999-2004) da discrepância no nú-
mero de votantes entre as eleições 
presidencial e legislativa foram acom-
panhados de quedas correspondentes 
na discrepância de votos referentes ao 
partido vencedor (Frelimo). A mesma 
relação de correspondência é observada 
em períodos de acentuação da discre-
pância (2009-2014).
2.3. A discrepância entre o número 

total de votantes para a eleição 
presidencial e o número total de 
votantes para a eleição legislativa 
acentuou-se nas eleições de 2019

Na tabela 1, abaixo, comparamos o nú-
mero de votantes na eleição presiden-
cial com o número correspondente da 
eleição legislativa para o ano de 2019. 
Os dados apresentados nesta tabela su-
gerem que, em termos absolutos, as dis-
crepâncias numéricas dos votantes das 
eleições presidencial e legislativa foram 
maiores em Niassa (18,100), Nampula 
(12,024), Gaza (11,153) e Zambézia 
(36,341) e menores em Cabo Delgado 
(141), África (17) e o resto do mundo.
Em termos relativos, os dados confir-
mam Niassa (6%) e Gaza (1.5%) como 
sendo as províncias com maior concen-
tração da discrepância no número de 
votantes e Cabo Delgado e de  Áfri-
ca, ambos com 0.01% como os círcu-
los eleitorais em que a discrepância no 
número de votantes é quase inexistente.
2.4. A discrepância entre o número 

total de votantes para a eleição 
presidencial e o número total de 
votantes para a eleição legislativa 

“gerou”, no mínimo, 315,874 votos 
adicionais para o partido Frelimo 
e o seu candidato.

A tabela 2 abaixo apresenta os resulta-
dos obtidos pelo partido Frelimo e pelo 
seu candidato presidencial nas eleições 
gerais de 2019. Os números aqui apre-
sentados são consistentes com o cená-
rio descrito na secção anterior (tabela 
1) no qual verificámos que havia mais 
votantes para a eleição presidencial do 
que para a eleição legislativa. Com efei-
to, em todas províncias e na diáspora, 
o candidato presidencial da Frelimo 
obteve mais votos que o seu partido, 
principalmente nas províncias de Cabo 

o número de boletins de votos deposi-
tados na urna para a eleição presiden-
cial e número correspondente na urna 
para a eleição legislativa e o seu possível 
impacto nos resultados das eleições. 
A principal conclusão do estudo in-
dica que a discrepância constatada no 
número de votantes entre as eleições 
presidencial e legislativa, conforme os 
editais do apuramento geral, contribuiu 
significativamente para a vitória de Fi-
lipe Nyusi e para o alcance da maioria 
qualificada na Assembleia da República 
por parte da Frelimo, em 6.8% e 7.3%, 
respectivamente.  Nesses termos, a vi-
tória de Filipe Nyusi passa de 73% para 

Email: diariodeumsociologo@gmail.com

Portal: https://oficinadesociologia.blogspot.com

Gráfico 1: Número de Votantes da Eleição Presidencial vs Número de Votantes 
da Eleição Legislativa

 
  Fonte: CIP e AWEPA (2009), IESE (2014) e Conselho Constitucional (2014) 

Neste Democracia Review (DemRev) 
analisamos objectivamente e em pers-
pectiva numérica e estatística de outras 
irregularidades que ainda não foram 
abordadas sobre a discrepância mate-
mática verificada durante o processo 
de apuramento parcial dos resultados 
referentes ao número total de votantes 
para a eleição presidencial e o número 
correspondente para a eleição legisla-
tiva. O nosso argumento é de que se 
cada eleitor que se dirigiu a uma as-
sembleia de voto recebeu três boletins 
de voto (com a excepção dos eleitores 
da Cidade de Maputo que não elegem 
a nível provincial), esperava-se que pelo 
menos matematicamente, o número de 
votantes (portanto, o número total de 
boletins) fosse igual nas três urnas de 
votação. Porém, o que se verificou é que, 
nas eleições de 15 de Outubro de 2019, 
surgiram mais boletins de voto na urna 
para a eleição presidencial comparati-
vamente à urna para a eleição legislati-
va. Estes resultados sugerem ter havido 
enchimento de urnas e que os editais do 

tins de votos depositados na urna para 
a eleição presidencial e o número cor-
respondente de boletins depositados na 
urna para a eleição legislativa) situou-se 
em média nos 80,315 eleitores, tendo 
como valor mínimo (1,259) e máximo 
(240,800) observados em 1994 e 1999, 

 
           Fonte: CIP e AWEPA (2009), IESE (2014) e Conselho Constitucional (2014) 

Eleições gerais de 2019: 

ç ç g

Província Total de Votantes 

para a Eleição 

Presidencial 

(1) 

Total de Votantes 

para a Eleição 

Legislativa 

(2) 

Diferença 

Absoluta entre 

(1) e (2) 

Diferença Relativa 

(%) entre 

(1) e (2) 

Niassa 300,212 282,112 18,100 6.0% 

Cabo Delgado 582,380 582,521 -141 0.0% 

Nampula 1,013,529 1,001,505 12,024 1.2% 

Zambézia 917,219 906,078 11,141 1.2% 

Tete 671,152 666,806 4,346 0.6% 

Manica 543,112 542,520 592 0.1% 

Sofala 593,725 593,058 667 0.1% 

Inhambane 352,659 353,641 -982 -0.3% 

Gaza 741,513 730,360 11,153 1.5% 

Maputo P. 552,913 553,632 -719 -0.1% 

Maputo C 410,594 409,247 1,347 0.3% 

África  143,479 143,496 -17 0.0% 

Resto do Mundo 1,439 1,438 1 0.1% 

Total 6,823,926 6,766,414 57,512 0.8% 
Fonte: CNE (2019) 

Tabela 1: Número de Votantes com votos válidos: Eleição Presidencial vs Eleição 
Legislativa em 2019

Gráfico 2: Discrepância no número de votantes (eleição presidencial vs eleição le-
gislativa), 1999-2014

 Eleição 

Presidencial 

(1) 

Eleição 

Legislativa 

(2) 

Diferença entre 

(1) e (2) 

Peso da 

discrepância 

em (1) 

Peso da 

discrepância em 

(2) 

Niassa 188,030 170,176 17,854 9.5% 10.5% 

C. Delgado 385,996 353,205 32,791 8.5% 9.3% 

Nampula 546,485 495,642 50,843 9.3% 10.3% 

Zambézia 541,399 505,906 35,493 6.6% 7.0% 

Tete 476,113 457,526 18,587 3.9% 4.1% 

Manica 381,822 365,359 16,463 4.3% 4.5% 

Sofala 377,902 361,408 16,494 4.4% 4.6% 

Inhambane 266,276 246,212 20,064 7.5% 8.1% 

Gaza 679,929 654,244 25,685 3.8% 3.9% 

Maputo P. 387,489 343,267 44,222 11.4% 12.9% 

Maputo C 276,108 242,127 33,981 12.3% 14.0% 

Africa  130,598 127,286 3,312 2.5% 2.6% 

Resto do Mundo 1,025 940 85 8.3% 9.0% 

Total  4,639,172 4,323,298 315,874 6.8% 7.3% 
             Fonte: CNE (2019a) 
 

Delgado, Nampula, Maputo-Cidade e 
Província de Maputo.

Os resultados, a nível nacional, indicam 
que o partido Frelimo se beneficiou, no 
mínimo, de 315,874 “votos extras” que 
“reforçam” a sua vitória em 6.8% e 7.3% 
nas eleições presidencial e legislativa, 
respectivamente. Subtraindo estas per-
centagens nos resultados finais anun-
ciados pela CNE, Felipe Nyusi passa 
de 73% para 66.2% e o partido Frelimo, 
de 70.78% para 63.5%, portanto, para 
a Assembleia da República, a Frelimo 
passa de uma maioria qualificada para 
uma maioria absoluta.

Conclusão 

No presente Democracia Review (De-
mRev) analisámos a discrepância entre 

66.2% e o partido Frelimo, de 70.78% 
para 63.5%.

3. Documentos Consultados
Conselho Constitucional (2014), Acórdão n.0 

21/CC/2014 de 29 de Dezembro do 
Conselho Constitucional, Impressa 
Nacional de Moçambique. Maputo.

CIP e AWEPA (2009), Boletim sobre o Proces-
so político em Moçambique, Maputo

CIP (2019), 2019 General Elections Bulletin 
Number 84-21. Maputo

CIP (2019a), 2019 General Elections Bulletin 
Number 87-27. Maputo

CNE (2019), Apuramento: Eleição dos Depu-
tados da Assembleia da República. 
Maputo

CNE (2019a), Apuramento: Eleição do Presi-
dente da República. Maputo

Anexo: edital com resultados acima de 100%
O número de eleitores inscritos é de 800, votan-
tes 800 e abstenção de 8 votos (8 votos extras)

*Centro para Democracia e Desenvolvimento 

Tabela 2: Votos para a Frelimo nas Eleições gerais de 2019

Analisar em ciências sociais é estudar cirurgicamente (per-

mitam este este termo) as partes de um fenómeno de-

composto e produzir no fim do processo uma visão de 

conjunto do seu funcionamento e, se necessário, mostrar 

a natureza do (s) problemas (s) e suas causas.

Analisar é procurar criar uma fronteira entre o cidadão que ma-

neja diariamente as categorias de valor e o analista que procu-

ra estudar os fenómenos independentemente de serem bons ou 

maus, de apreciar ou não a sua natureza e os seus problemas.

Não é fácil praticar a  “análise clínica”. Não é fácil por quê? 

Porque, humanos que somos, é nossa vocação analisar e com-

preender outros seres humanos. Por isso a análise é muitas vezes 

transformada em campanha moral (rigorosamente apenas isso, 

com disfarce de ciência em alguns casos), mas apresentada como 

exercício isento de juízos de valor.

Analisar
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O ponto mais alto da nossa degradação 
enquanto sociedade

OPINIÃO

SACO AZUL   Por Luís Guevane

A 
elite dirigista tem um papel impor-

tante na moralização da sociedade, a 

partir do exemplo. A ideia de que o 

exemplo vem de baixo, me parece uma 

falácia ecológica. Na verdade, o exemplo vem 

de cima. Se quem controla o aparato estatal 

e detêm o controlo do poder repreensivo do 

Estado age ética e moralmente, conduz toda 

a sociedade a um bom termo, obviamente que 

isto não desresponsabiliza a sociedade do cum-

primento do seu papel moralizador.

Enquanto jovem, o que tenho visto são exem-

plos de imoralidade e falta de ética governa-

tiva, vindo do topo. Nos últimos tempos há 

vários sinais que evidenciam que estamos no 

ponto mais alto da nossa degradação enquanto 

sociedade e temos de estar em alerta porque 

tempos difíceis se avizinham.

O julgamento sobre o envolvimento de Jean 

Boustani, no calote das dívidas ocultas de Mo-

çambique, revelou que, para além das pessoas 

directamente envolvidas, algumas das quais já 

detidas, o partido Frelimo, que governa o país 

desde Junho de 1975, recebeu USD10 milhões 

da Privinvest, em 2013, o que explica muito o 

rumo que toda a investigação tomou, a penum-

bra no processo de responsabilização e, até, a 

insistência do Governo em pagar tais dívidas. 

O facto de o partido Frelimo ter recebido 

USD10 milhões ajuda-nos a compreender 

porque a Bancada deste partido na Assembleia 

da República, mesmo depois da comissão par-

lamentar de inquérito criada para investigar o 

assunto das dívidas ter concluído que houve 

ilegalidade e desrespeito pelas instituições, de-

cidiu aprovar a inclusão das mesmas nas contas 

públicas, legalizando-as.

Os indivíduos nacionais implicados no calote 

da dívida são todos do partido Frelimo e este 

partido nunca se pronunciou publicamente 

sobre a postura dos seus membros e sequer 

tomou medidas que demonstrem o seu distan-

ciamento com tais actos. 

Mesmo depois de desvelado o caso dos USD10 

milhões, notou-se um silêncio absoluto, inclu-

sive por parte do alto magistrado da nação 

que, inconstitucionalmente (tendo em conta 

o artigo 148 da Constituição da República de 

Moçambique) ocupa o cargo de Presidente do 

Partido Frelimo. E por onde andam as reservas 

morais do partido no poder?

Como é que a liderança do partido Frelimo 

poderia agir contra os caloteiros nacionais, se 

estavam ao serviço dos interesses do seu par-

tido que asseguraram USD10 milhões para 

financiar a sua campanha eleitoral?

Cada vez mais fica claro porque a narrativa 

pró-pagamento das dívida evoca o resgaste 

do “bom nome” e da “boa imagem” do país in-

ternacionalmente. Tudo não passa de discurso 

enganador, que pretende escamotear a verda-

de e fazer que todos nós paguemos directa e 

indirectamente por acções desencadeadas pe-

los lesa-pátrias, com toda a assessoria de uma 

quadrilha internacional de caloteiros lideradas 

pelos Boustani e companhia.

A dúvida que surge é: quando o Governo insis-

te que quer renegociar as dívidas e decide pagar 

USD38 milhões pela dívida da EMATUM, 

mesmo depois desta ter sido declarada in-

constitucional pelo Conselho Constitucional, 

incorrendo em crime de desobediência (segun-

do o número 2 do artigo 247 da Constituição 

da República), o faz em representação de que 

interesses? Dos interesses dos cerca de 28 mi-

lhões de moçambicanos que ainda têm neces-

sidades básicas para ter uma vida digna, ou dos 

cerca de 4 milhões de membros que compõem 

o partido que recebeu os USD 10 milhões?

O envolvimento do Partido Frelimo, como 

beneficiário de valores das dívidas torna o es-

clarecimento das dívidas um processo cada vez 

mais difícil e incerto a nível doméstico. A razão 

é simples: apesar de estarmos num país de di-

reito democrático, onde o multipartidarismo é 

uma realidade, na prática, ainda temos um par-

Uma das coisas que o mestre pintor 

detestava era a falta de pontuali-

dade do seu colaborador. No ín-

timo, perdoava-o. Mas, para não 

deixar um vazio fazia questão de berrar 

com o jovem em busca de uma espécie 

de equilíbrio entre o perdão e a rectidão. 

Apimentava os seus berros com lembran-

ças sobre a cooperação com indivíduos 

de outras latitudes, outras pigmentações 

da pele, outros cheiros, outros olhares e 

percepções. Para essas pessoas a pontua-

lidade era a regra e não a excepção. Se as 

actividades estivessem marcadas para se-

rem iniciadas às 7:00, então, para que se 

iniciassem à essa hora, era imperioso que 

se estivesse no local alguns minutos antes. 

Olhava para o cumprimento dos horários 

como um capital importante sem deixar 

de questionar a razão do seu atropelo. En-

quanto arrumava os baldes de tinta ouviu 

alguém a bater o portão. Pelo telemóvel 

percebeu que ainda faltavam dois minutos 

Sete em ponto.
para a hora combinada. Desejava que fosse o 

seu colaborador. Ele próprio fez questão de ir 

abrir o portão. Era o vizinho do seu cliente. 

Depois de ouvi-lo combinaram um encontro 

para que o mestre fizesse uma primeira ava-

liação em termos de necessidades de pintura. 

Ficou satisfeito. Enquanto o vizinho do seu 

cliente se retirava, viu o colaborador a aproxi-

mar-se. Saudaram-se e o mestre ouviu:

- Hoje não tem como criticar-me. Acordei 

bem cedo. Apanhei o “my love” lá para as seis. 

Nos meus cálculos sabia que havia de conse-

guir ser pontual. Mestre, até podia ter chegado 

um pouco mais cedo. Mas, neutralizamos um 

carteirista no “my love”. Ninguém se dispôs a 

levá-lo à esquadra porque a preocupação co-

lectiva era a de chegar pontualmente ao local 

de trabalho. Por isso mandamos parar o “my 

love”, descemos e sovamos o tipo até pedir 

clemência. Antes de retomarmos a viagem 

alguém voltou a espancá-lo por ter contribuí-

do no atraso de todos que estávamos naquele 

“my love”. Tive pena do tipo. Sangrou que se 

fartou. Para nos surpreender ainda pediu para 

voltar ao “my love” porque a justiça já havia 

sido feita. Nesse instante alguém desceu e pre-

gou-lhe um pontapé inesquecível, lembrando-

-lhe que não queríamos sofrer, de novo, a sua 

arte de mão leve. O cobrador até queria aceitá-

-lo, mas alguém preferiu pagar o lugar deixado 

vago para que o carteirista ficasse ali a rever 

as suas dores. Mas, batemos muito mal o tipo. 

Na paragem onde desci todos nos pusemos a 

correr. Acho que todos queríamos chegar pon-

tualmente ao local de trabalho. Tive que cor-

rer um pouco, mas consegui. São exactamente 

sete horas. Isto é que é pontualidade!

- Bolas! Que pontualidade!? “Sete horas” era 

para exactamente iniciarmos o nosso trabalho. 

Significa que devias ter chegado um pouco 

antes. “Antes”, percebes?

- Mas o mestre já tem carro próprio e sabe 

como são essas coisas de boleias, “chapa cem”, 

“my love”, “tchopelas” e companhia. 

- Quem pediu comentários? Não há dúvidas 

que melhoraste. Mas, tens que perceber muito 

bem o significado de pontualidade. Se o 

trabalho começa às sete tu tens que che-

gar antes, “Sete” não é para chegar é para 

iniciar! Nunca mais voltes a repetir essa 

falha, ouviste?

Quando lá para o final da tarde termi-

naram a pintura, dirigiram-se ao vizinho 

do seu cliente que os esperava ansioso. O 

mestre, ladeado pelo colaborador, ouviu:

- O senhor sabe o que é pontualidade? 

Combinamos dezasseis horas! Devia ter 

chegado alguns minutos antes, não é? 

Eu trabalho em função de um fundo de 

tempo. Sabe o que é isso? Sabe o que sig-

nifica cumprimento rigoroso dos horários 

de entrada e saída? Aqui há tempo para 

tudo, até para um sorriso! Antes da hora 

não é hora e depois da hora também não 

é hora. Como é que este País vai andar se 

poucos percebem a importância da gestão 

do tempo? Por favor, faça o seu trabalho. 

Usa andaimes? Quantas demãos de tinta 

as minhas paredes vão precisar?

tido dominante e que controla todo o aparelho 

do Estado, incluindo as instituições de justiça 

e até o parlamento.  Nessa lógica, é impensável 

que o Presidente da Frelimo permita que o seu 

partido seja constituído arguido no caso das 

dívidas tal como foram os Nhangumele, Tan-

dane, Guebuza, Rosário, Leão, entre outros. 

Ademais, haveria tamanha “ousadia” por parte 

da ideologicamente controlada Procuradoria 

Geral da República de contrariar as ordens 

do líder da Frelimo, em benefício do interesse 

público?

A vitória eleitoral inesperadamente exagerada 

do partido no poder (que conquistou todas as 

províncias e recuperou 40 assentos na Assem-

bleia da República) e do seu candidato com 

73% de (im)popularidade, pode ser explicada 

pela necessidade de manter o controlo sobre 

tudo e de forma absoluta, o que facilita a ges-

tão das consequências do envolvimento do 

partido Frelimo.

Se em 2016, quando o calote das dívidas foi 

despoletado, iniciou uma onda de perseguições 

contra todos os que se pronunciavam contra 

as mesmas, com o desvelar dos USD 10 mi-

lhões, a provável extradição de Chang para os 

Estados Unidos da América, num contexto de 

controlo absoluto do Estado pelo partido no 

poder, o pior está por vir.

Aliás, os sinais de momentos tenebrosos já 

estão a vista. Esta semana, o jornal o Público 

escreveu com destaque uma reportagem com 

acusações graves contra o Bispo de Pemba, 

Dom Luis Lisboa, contra a segurança do Es-

tado e de fazer críticas ao Governo (por sinal 

justas- porque é sabido que há pessoas em si-

tuação de emergência albergadas em distritos 

como Macomia, sem nenhuma assistência, 

uma situação que se exacerbou com o ciclo-

ne Kenneth, entre outras situações que estra-

nhamente nem as autoridades e nem os media 

abordam), bem como de agitação das comu-

nidades. 

Na referida reportagem, já se sugere que o 

Ministério dos Negócios Estrangeiros e Coo-

peração, o Ministério do Trabalho, Emprego e 

Segurança Social, bem como o Ministério da 

Justiça e Assuntos Constitucionais, devem ser 

accionados.

Na verdade, esta abordagem de intimidar cida-

dãos estrangeiros que trabalham em Moçam-

bique, quer a título permanente quer tempo-

rariamente não é nova, mas está a ser cada vez 

mais notória. Ora, semanas antes do dia das 

eleições, o historiador Francês Michel Cahen 

foi convidado para proferir uma palestra na 

Zambézia sobre as causas da marginalização 

do centro e norte de Moçambique. Nessa al-

tura os milicianos digitais (um termo cunhado 

por Artur Semedo) sugeriram que o mesmo 

fosse declarado persona non grata em Moçam-

bique.

Estas intervenções representam a expressão 

mais clara da extrema intolerância contra o 

pensar e agir diferente do que o establishment 
quer, neste caso, tendo como alvos cidadãos 

estrangeiros. O caso extremo dessa intolerân-

cia foi o assassinato do proeminente professor 

Gilles Cistac, em plena via pública e à luz do 

dia, os atentados contra o jurista e jornalista 

Ericino de Salema, Professor José Macuane e 

tantos outros cidadãos que foram mortos du-

rante a campanha eleitoral em vários cantos 

do país por terem recebido ou interagido com 

membros de partidos da oposição.

Estes sinais são claros alertas não só para os ci-

dadãos estrangeiros, mas sobretudo para os na-

cionais. São sinais da queda paulatina do im-

pério da lei, onde a Constituição da República 

está a ser violenta e impiedosamente rasgada e, 

por conseguinte, evidências de que a ditadu-

ra e arrogância nos poderão acompanhar nos 

próximos anos de forma exacerbada. Isto tudo 

marca o ponto mais alto da nossa degradação 

enquanto sociedade.

Por Fátima Mimbire
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O 
treinador do Clube Tuba-
rões de Maputo, Orlando 
Silvino Dingane, diz que,  
se as direcções de alguns 

clubes que praticam a modalidade 
fossem como  a da sua colectividade, 
a modalidade conheceria um rápido 
crescimento, sendo disso exemplo 
a construção da piscina olímpica  a 
funcionar na Escola Estrela Verme-
lha. Seguem os excertos da conversa

Que ganhos se esperam com a nova 
piscina do Clube Tubarões de Ma-
puto?
-É um grande ganho sobretudo para 

a natação moçambicana,  até por-

que a cidade de Maputo precisava 

de uma piscina desta dimensão. É 

certo que temos uma igual no Zim-

peto, mas como deve saber essa está 

sob responsabilidade do Estado. A 

piscina dos Tubarões foi construída 

graças ao resultado de muito esforço 

da direcção do clube, a direcção lu-

tou tanto, mas como estava decidida 

e resoluta, conseguiu transformar o 

sonho em realidade. Mas para nós 

significa, acima de tudo, mais tra-

balho, significa mudança do tipo de 

treinos que vínhamos usando, pois 

passamos de uma piscina de 25 me-

tros para uma de 50 metros. 

 Há mais clubes em Maputo que 

têm piscinas de 50 metros?

-Dos Clubes, simplesmente temos 

esta do Clube Tubarões. Mas gosta-

ria de ver  outros clubes a preocu-

parem-se em construírem uma idên-

tica, porque muitas outras piscinas 

têm dimensões menores, como por 

exemplo, a do Clube Naval. 

Esta piscina dos Tubarões está aber-
ta para outros clubes?
-Em princípio sim, mas há procedi-

mentos que devem ser seguidos,  há 

critérios que devem ser observados, 

e no caso vertente, os interessados 

devem contactar a direcção do clube, 

até porque eu não sou a pessoa indi-

cada para falar sobre esses aspectos. 

Quantos atletas movimenta o Clube 

Tubarões de Maputo?

-Nos federados falamos de um pou-

co de 60 atletas, e devo fazer aqui 

um reparo: a construção da piscina 

não significa o aumento do número 

de atletas, pois continuamos com os 

mesmos atletas que vínhamos com 

eles da piscina Raimundo Franisse. 

Mas com o verão que aproxima va-

mos aumentar o número de atletas 

da  formação, onde há neste mo-

mento muita adesão. 

Qual é o ponto de situação neste 
momento?
Movimentamos quatro tipo de esca-

lões, a saber,  pré-iniciado (até oito 

anos de idade), iniciados (nove a 10 

anos), infantis ( 11 a 12 anos),  juve-

nis (13 a 14 anos),  juniores ( 15 a 17 

anos) e seniores (18 anos em diante). 

Temos todos estes escalões graças ao 

trabalho que tem sido desenvolvido 

pelos treinadores e estamos satisfei-

tos com o empenho das crianças .

 Como avalia a natação no país?

- Nos últimos tempos cresce o nú-

mero  de atletas comparativamente 

aos anos  anteriores.  Hoje um clube 

como os Tubarões movimenta mais 

de 60 atleta, o Golfinhos mais de 

30 atletas, o Naval  mais de 50. Por 

Nova piscina olímpica do Clube Tubarões contagia de alegria  crianças de palmo e meio

Quando o querer suplanta as adversidades
Por Paulo Mubalo

outro lado, actualmente há muita fa-

cilidade em termos de evolução das 

crianças, comparativamente aos anos 

anteriores, porque os atletas podem 

adquirir todo o tipo de materiais 

para treinamento , o que era muito 

difícil no passado.

Ou seja, há evolução em termos de 

competições, em termos de melho-

ria dos tempos, sendo que os tempos 

dos anos 90  todos foram batidos. E 

mais: em cada competição que parti-

cipamos vemos cinco ou mais recor-

des já batidos pelos nossos atletas ou 

por atletas de outros clubes, mas o 

nosso tem sido o mais destacado em 

termos de recordes. 

Qual é o maior desafio do Clube 
Tubarões?
-É chegarmos aos Jogos Olímpicos 

com mínimos feitos aqui interna-

mente, mínimos que sejam feitos 

por treinadores nacionais e não por 

treinadores estrangeiros.

Adérito Paco é um grande dirigente

Está a dizer que temos internamen-

te treinadores com capacidade para 

produzirem atletas que sonham em 

participar nos jogos olímpicos?

-  Temos no país muitos bons trei-

nadores e as nossas bibliotecas são 

duas, a associação de natação e a 

federação também de natação e lá 

pode ter dados da evolução da mo-

dalidade comparando os tempos. 

Sempre vamos aos Jogos Olímpicos, 

temos direito de ir, só que não va-

mos com os mínimos próprios. Va-

mos com diferença, às vezes, de 10 

segundos ou mesmo cinco. Então 

é isso que queremos ultrapassar. A 

direcção do clube tem como aposta 

levar os nossos atletas a participarem 

nos jogos olímpicos com os míni-

mos e esses mínimos devem ser fei-

tos aqui, no país, porque somos bons 

treinadores e não haja dúvidas nesse 

aspecto.  

Acha, então, que com apoio da di-
recção do clube pode se chegar até 
lá ?
- O que devo dizer neste momento 

é agradecer a direcção do clube que, 

sem dúvidas, não se pode comparar 

com as de outros clubes, onde já 

estive, a exemplo do Ferroviário de 

Maputo. Fui jogador e treinador no 

Ferroviário, e devo dizer que, apesar 

de ser uma colectividade grande, 

não se compara com a direcção dos 

Tubarões.  Temos uma direcção for-

mada por pessoas conhecedoras da 

matéria,  pessoas que sabem o que 

querem,  que prometem e fazem o 

que determinaram. Se dizem que 

temos que fazer isto, fazem mesmo. 

Por tudo isto , até porque faltam me 

palavras, só posso dizer a pessoas  

como Adérito Paco, presidente do 

clube, uma pessoa excepcional e com 

conhecimento da matéria fazem fal-

ta no nosso desporto. Ele é um ges-

tor de grande nível e comprometido 

com o que faz e com o crescimento 

do clube Tubarões. O que estou a 

dizer é o que sentem todas as pes-

soas que treinam ou trabalham neste 

clube.  Atrevo-me a dizer que se os 

outros clubes tivessem uma direcção 

como a dos Tubarões a natação iria 

dar passos muito largos em termos 

de crescimento . 

Alan Bique sonha com 
jogos olímpicos
Especialista em bruços, ainda que 

internamente nada no estilo mari-

posa e livres, Alan Bique,  diz que o 

presidente do clube foi muito cora-

joso ao fazer uma piscina olímpica.

“ Quero agradecer ao presidente e à 

direcção do meu clube pela aposta 

feita, porque é muito bom ter uma 

piscina deste nível dentro da cidade”.

Acrescentou que seria muito bom se 

todos “pudéssemos aproveitar esta 

infra-estrutura para formarmos atle-

tas olímpicos, até porque a mesma 

está aberta não só para os federados, 

mas para todos os interessados”.

Bique olha para o futuro da modali-

dade com optimismo, porque acredi-

ta que num futuro breve muito mais 

crianças vão abraçar a modalidade,  o 

que poderá contribuir para a melho-

ria de resultados. 

Afirma que “temos nos masculinos 

atletas mais novos que estão a come-

çar a fazer o seu nome, mas como há 

défice de apoio em termos de bol-

sas, os atletas acabam não chegando 

muito longe”.

 Bique, que pratica a natação por in-

fluência da irmã,  Janet Bique, tem 

como maior sonho se qualificar para 

os jogos olímpicos, mas isso não é 

tarefa fácil, uma vez que não bene-

ficia de uma bolsa para  treinar fora.

 “Penso que se tivesse uma bolsa para 

fora ou mesmo uma bolsa interna, 

isso me ajudaria nos treinos. Todos 

sabemos que  uma ajuda é sempre 

bem-vinda, porque moraliza o atleta,  

e acho que é isso que me está a faltar, 

os incentivos”.

 A terminar,  para além de agradecer 

a todos os pais que apoiam a natação 

moçambicana, a direcção e ao presi-

dente dos Tubarões de Maputo, pelo 

trabalho que têm desenvolvido, à fa-

mília, especialmente à  mãe e irmã, 

que  sempre lhe deram força e ener-

gia, aos colegas e ao seu treinador, de 

forma particular,  apela aos atletas 

que treinem com objectivos claros, 

determinação e dedicação.

O Clube Tubarões já tem uma piscina olímpica
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mandato que está a terminar. Pelo menos mantém o número de mulheres, e 

estatisticamente sobe para 30 por cento em virtude de a cidade de Maputo 

não eleger governador.

As três mulheres que vão ocupar o cargo de governadoras saíram de uma 

listas de trinta cabeças-de-lista que concorreram pelos três partidos com 

representação parlamentar, dos quais apenas cinco eram mulheres.

A Academia Política da Mulher está a fazer a análise dos dados referentes a 

presença da mulher ao nível das Assembleias Provinciais, onde também 

espera que haja um incremento do número de mulheres.

Os dados definitivos da presença da mulher serão publicados depois da 

validação dos resultados pelo Conselho Constitucional e da tomada de 

posse dos eleitos nos respectivos órgãos, uma vez que ainda poderão haver 

pequenas variações em função da nomeação de algumas para outros cargos, 

havendo possibilidade de renúncia ou impedimento.

Ainda assim, os dados espelham um progresso assinalável rumo ao alcance da 

meta de paridade do género (50/50) ao nível da Assembleia da República e de 

governadores provinciais. Ao se confirmar a subida para mais de 40 por cento 

de mulheres no parlamento, Moçambique vai passar para o segundo grupo de 

países3 com maior presença de mulheres no parlamento a nível mundial, isto 

segundo a classificação da Inter-Parlamentary Union (IPU) e da UN WOMAN.

Ainda assim, a Academia Política da Mulher:

 Encoraja os partidos políticos para proporem a eleição e/ou a nomearem 

mulheres para os diferentes cargos ao nível dos órgãos eleitos, como 

Assembleia da República, Assembleias Províncias, Governo central e 

provinciais;

 Propõe a inclusão do sistema de cotas nas listas apresentadas pelos partidos 

políticos deve ser uma prioridade na próxima revisão da legislação eleitoral;

 Propõe que as lideranças femininas dos partidos políticos em coordenação 

com a Academia Política da Mulher e outras organizações da sociedade 

civil, que defendem a equidade do género, devem intensificar acções de 

sensibilização para o encorajamento das mulheres na vida política do país.

 Entende que o progresso alcançado em termos de representatividade da 

mulher nos diferentes orgãos eleitos deve servir para que as mesmas possam 

influenciar para aprovação de políticas de tranformação estratégicas pela 

igualdade de género e que garantam um mundo mais justo, entre homens 

e mulheres.

3 O segundo grupo de países são aqueles que tem 40 a 49.9 por cento de mulheres no parlamento.Neste grupo constam 
países como: México (48.2 por cento), Suécia (47.3 por cento), Namíbia (46.2 por cento), África do Sul (42.7 por cento), 
Filândia (41.5 por cento), Noruega (40.8 por cento), entre outros. No primeiro grupo constam países com 50 a 65 por 
cento de mulheres no parlamento. Neste grupo constam apenas três países, nomeadamente: Ruanda (61.3 ), Cuba 
(53.2) e Bolívia (53.1). No terceiro grupo são países com 35 a 39.9 por cento de mulheres.

Dados do apuramento geral dos resultados da Eleições Gerais do dia 15 

de Outubro, anunciados pela Comissão Nacional de Eleições (CNE) e 

sistematizados pela Academia Política da Mulher1 (APM), indicam que no 

próximo mandato, o parlamento moçambicano vai contar com cerca de 106 

mulheres, que corresponde a 42.2 por cento. Este dado indica uma variação 

positiva de pouco mais de cinco pontos percentuais, se comparado com as 93 

mulheres, que corresponde a 37.2 por cento do presente mandato.

Gráfico 1

A análise teve em conta a distribuição dos mandatos por cada partido, 

assim como as listas finais submetidas a CNE durante a fase de submissão 

de candidaturas para fazer o levantamento dos prováveis membros da 

Assembleia da República na próxima legislatura.

Ainda que algumas das eleitas venham a ser indicadas para outros cargos, a 

tendência não vai variar muito dos 42 por cento, uma vez que muitos suplentes 

são mulheres.

Em termos de projecção para cada um dos partidos políticos, a Frelimo poderá 

conseguir eleger 90 mulheres, correspondente a 48.91 por cento do total dos 

membros do partido, a Renamo pode eleger 16 mulheres, que corresponde a 

26.67 por cento. O MDM não elegeu nehuma mulher, no entanto existe uma 

possibilidade de ter uma Deputa mulher, em caso de renúncia ou impedimento 

de pelo menos um dos eleitos na lista do partido pelo círculos eleitorais de 

Maputo Cidade e província de Sofala, onde os suplentes imediatamente a 

seguir são mulheres.

Gráfico 2

Ao nível de cada província, como se pode verificar no gráfico 3, a Frelimo 

elegeu para a assembleia da República mais mulheres do que homens nos 

círculos eleitorais de Niassa, Tete, Sofala, Maputo Província e Cidade. Por 

sua vez a Renamo teve um bom desempenho nos círculos eleitorais de: 

Inhambane (50 por cento), Nampula (37.5 por cento) e Zambézia (33.33 

por cento).   

Ao nível de Governadores Provinciais
Ao nível dos governadores provinciais, os dados dos resultados eleitorais prevêem 

um progresso dos actuais 27.27 por cento, para 30 por cento de mulheres 

governadoras no próximo mandato. 

Em relação a eleição de cabeças-de-lista do nível provincial, a eleição de três 

mulheres2 é um cenário óptimo, pois não representa um recuo em relação ao 

1 Academia Política da Mulher (APM) é uma plataforma criada pelo Instituto para a Democracia Multipartidária (IMD) 
para empoderar a mulher através da capacitação e influenciar a sua participação activa na vida política, explorando 
espaços e oportunidades com vista à atingirem posições de liderança nos partidos políticos, nos órgãos ou instituições 
democráticas e demais cargos eleitos no País.

2 As cabeças-de-lista eleitas segundo os resultados anunciados pela CNE são: Judite Massenguele (candidata da Frelimo 
em Niassa), Francisca Tomás (candidata da Frelimo em Manica) e Margarida Mapanzene (candidata da Frelimo em 
Gaza);
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A ExxonMobil Moçambique Exploration and Production, Limita-
da (EMMEPL) convida os prestadores de serviços de perfuração 

-
tar a sua manifestação de interesse (“Manifestação de Interesse”) 
em fornecer Serviços de Medição de Cabos (Wireline logging) no 
bloco de exploração Angoche A5-B no alto mar da República de 
Moçambique.

ÂMBITO DO TRABALHO
O âmbito do trabalho inclui o fornecimento de instalações, ferra-
mentas, equipamentos e funcionários associados a Medição de Ca-

de dados.

O programa actualmente consiste num poço de exploração com 
um segundo poço opcional (cada um com a duração estimada de 
45 dias). O prestador do serviço deve estar plenamente preparado 
para executar as operações impreterivelmente até 1 de Outubro de 
2020.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

enviando a seguinte documentação à EMMEPL até ou antes de  22 
de Novembro de 2019, até as 17 Horas (horário de Maputo):

1. Carta de apresentação com indicação de interesse na execução 
do trabalho, detalhes do candidato e informações de contacto.

2. Detalhes de experiências relevantes em fornecer serviços de 
águas ultra-profundas no alto mar de Moçambique.

3. Detalhes das instalações existentes na região para apoiar essas 
operações.

4. Detalhes do registo da empresa Moçambicana, parcerias Mo-
çambicanas, fornecedores e/ou subcontratados que o candi-
dato pretende contratar para apoiar ao projecto.

5. CVs de principais funcionários de gestão, técnicos e o organo-
grama da empresa.

6. Detalhes das Politicas de Segurança, Protecção, Saúde e Meio 
Ambiente (SSH&E) do candidato e o Sistema de Gestão da 
SSH&E.

7. Estatísticas de segurança dos últimos três anos, incluindo de-
talhes de incidentes, lesões, quase acidentes de alto potencial 
e incidentes ambientais.

8. Declaração sobre o conteúdo local e o uso de fornecedores 
locais.

Quaisquer informações adicionais sobre recursos relacionados 
para apoiar a apresentação do fornecedor.

SUBMISSÃO DE DOCUMENTOS:
Os candidatos interessados devem enviar electronicamente os docu-
mentos listados na secção Documentos Necessários através do se-
guinte endereço de e-mail - Mozambique2019@exxonmobil.com. 
Os documentos devem ser entregues em inglês em ou antes de 22 de 
Novembro de 2019, até as 17:00 Horas (horário de Maputo).

ANÚNCIO PÚBLICO DA EXXONMOBIL MOÇAMBIQUE EXPLORATION AND 
PRODUCTION, LIMITADA PARA MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE PARA A 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDIÇÃO DE CABOS PARA OPERAÇÕES DE 
PLATAFORMAS DE PERFURAÇÕES EM ÁGUAS ULTRA-PROFUNDAS NO ALTO 

MAR DA REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE NO BLOCO ANGOCHE 5B

Os documentos enviados após a data/hora não serão ava-
liados ou considerados.

-

comprovada e experiência relevante. A EMMEPL avaliará 
a documentação solicitada e, se satisfeito, incluirá o can-
didato interessado na lista para o convite para a prestação 
de serviços.

Este inquérito não será considerado como um convite de 
licitação e não representa ou constitui qualquer promessa, 
oferta, obrigação ou compromisso de qualquer tipo por 
parte da EMMEPL para celebrar qualquer acordo ou com-
promisso com os candidatos interessados que participem 
neste inquérito.
Todos os dados e informações fornecidos no âmbito do pe-
dido não serão considerados como um compromisso por 
parte da EMMEPL celebrar qualquer contrato ou acordo 
com o candidato interessado, nem autorizará a empresa do 
candidato interessado a reclamar qualquer indemnização 
da EMMEPL.
O candidato interessado NÃO deve enviar ou divulgar à 

ou proprietário.

de qualquer informação ou material enviado com esta Ma-
nifestação de Interesse.
O candidato interessado entende que EMMEPL não aceita 
nenhuma obrigação de sigilo em relação aos itens adqui-
ridos ou qualquer informação divulgada pelo candidato 
interessado em resposta a esta Manifestação de Interesse. 
O candidato interessado concorda que não irá colocar no-

-

EMMEPL está autorizada a anular, ocultar, remover ou 
desconsiderar quaisquer cláusulas restritivas e a EMME-
PL estará livre para usar ou divulgar qualquer ou todas as 

consultar com o candidato interessado.
Quaisquer custos incorridos pelo candidato interessado 
ou por qualquer de seus subcontratantes que respondem 
a esta Manifestação de Interesse serão de responsabilida-
de exclusiva do candidato interessado e não deverão re-
correr à EMMEPL. Nota que somente os candidatos que 
observam aos requisitos mínimos da EMMEPL serão pré-

dos serviços.
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ExxonMobil Moçambique Exploration and Production, 
Limitada, (EMMEPL) invites interested drilling service 

of interest (“Expression of Interest”) to provide Wireline 
Logging Services in the Angoche A5-B exploration block 
offshore Republic of Mozambique.

SCOPE OF WORK
The scope of work includes the provision of providing Wi-
reline Logging associated facilities, tools, equipment, and 

-
quisition requirements.

The program currently consists of one exploration well 
with second well optional (each estimated 45 days dura-
tion). The service provider must be fully prepared to execu-
te operations no later than 1 October 2020

REQUIRED DOCUMENTS
All interested contractors are required to pre-qualify by 
submitting the following documentation to EMMEPL on or 
before November 22, 2019 by 5PM (Maputo Time).

1. Cover letter including statement of interest in perfor-
ming the work, contractor details and contact informa-
tion

2. Details of relevant experience providing similar ultra-
-deepwater services offshore Mozambique. 

3. Details of existing facilities  you have in the region to 
support these operations

4. Details of Mozambican company registration, Mozam-
bican partnerships, suppliers and/or subcontractors that 
contractor plans to engage in support of the project

5. CVs of key management, technical personnel and com-
pany organization chart

6. Details of contractor’s Safety, Security, Health and 
Environmental(SSH&E) Policy and SSH&E Manage-
ment System

7. Safety statistics for the past three years including de-
tails of incidents, injuries, high potential near-misses, 
and environmental incidents 

8. Statement on local content and use of local suppliers 

Any additional information on related capabilities to sup-
port supplier’s submittal

DOCUMENT SUBMISSION:
Interested contractors must send the documents listed in 
the Required Documents section electronically via the 
following email address – Mozambique2019@exxonmo-
bil.com. The documents must be delivered in English on or 

before November 22, 2019 by 5PM (Maputo Time).
Submissions delivered after the due date/time will not be 
evaluated or further considered.
The purpose of the information and documents is to iden-

-
lity, and relevant experience. EMMEPL will evaluate the 

the interested contractor in the list for invitation to tender 
for the services.

This enquiry shall not be considered an invitation to bid 
and does not represent or constitute any promise, offer, 
obligation or commitment of any kind on the part of EM-
MEPL to enter into any agreement or arrangement with 
interested contractors participating in this enquiry.
All data and information provided within the application 
shall not be considered as a commitment on the part of 
EMMEPL to enter into any agreement or arrangement 
with interested contractor, nor shall it entitle the interes-

-
MEPL.
The interested contractor should NOT submit or otherwi-

information or material.

of any such information or material submitted with this 
Expression of Interest.
The interested contractor understands that EMMEPL 

-
pect to items acquired or any information disclosed by 
the interested contractor in response to this Expression of 
Interest. The interested contractor agrees that it will not 
place any restrictive notices on any document. However, 
if interested contractor places a notice, EMMEPL is he-
reby authorized to nullify, obliterate, remove or disregard 
any such restrictive clauses and EMMEPL shall be free 
to use or disclose any or all of the information

consulting with the interested contractor.
Any costs incurred by the interested contractor or any of 
its subcontractors replying to this Expression of Interest 
shall be solely the interested contractor’s responsibility 
and shall be fully born by the interested contractor and 
shall have no recourse to EMMEPL. Note, that only con-
tractors which meet EMMEPL’s minimum requirements 

EXXONMOBIL MOÇAMBIQUE EXPLORATION AND PRODUCTION, 
LIMITADA PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR EXPRESSION OF

 INTEREST IN PROVIDING WIRELINE LOGGING SERVICES FOR 
ULTRA-DEEPWATER DRILLING RIG OPERATIONS OFFSHORE THE 

REPUBLIC OF MOZAMBIQUE IN BLOCK ANGOCHE 5B
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Armando Nhantumbo

Rui Mate

Fernando Mbaze

André dos Santos

Francisco Carmona

Carlos Mula

Carmelinda Gaspar

Fernando Bunguele

Fernando Gonçalves

Arnaldo Simão

Fernando Lima

Argunaldo Nhampossa

Raúl Senda

André Catueira

Eugénio Arão

As caras que deram 
corpo ao Projecto Eleições 

2019

Background:
The Partnership for Investment and Growth in Africa (PIGA) is 

Kingdom of Great Britain and Northern Ireland’s Department 
for International Development (DFID) facilitating foreign direct 
investment with high development impact into selected African 
countries. PIGA is implemented by the International Trade Centre 
(ITC) in cooperation with the China Council for the Promotion of 
International Trade (CCPIT) and the China–Africa Development 
Fund (CADFund).  

growth in Ethiopia, Kenya, Mozambique and Zambia by suppor-
-

cally Chinese investment, in the agro-processing and light manu-
facturing sectors. PIGA is also designed to enhance the capacity of 
these countries for effective investment promotion. 

Project expected results: 

companies in Ethiopia, Kenya, Mozambique, Zambia, in the 
two selected sectors; 

Ethiopia, Kenya, Mozambique, Zambia; 

through high level dialogue and business platforms; 

Required Knowledge and Skills:
-

lenges to FDI, investment and business partnerships, trade 
and private sector development in Mozambique

National Project Coordinator (Vacancy)

investment support institutions and their mandates as 
well as of private sector needs and expectations in Mo-
zambique

-
ment and coordination

ability to operate in multi-stakeholder contexts

Education: 
-

Required Experience: 

-

 
Languages:   

-
nication skills is essential

Do you have a passion for development in Africa?  And think you can 

Desk through the following email:  or vu@
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João Matusse (Texto)

Naita Ussene (Fotos)

À 
primeira, o olhar para as fotografias que fazem a nossa galeria 

nesta edição nos remete a um espaço de esquecimento do pre-

sente. São apenas sorrisos, como se anunciassem a vida numa 

bolha que faz ignorar tudo o que tem estado a acontecer a volta. 

Mas as decisões formais tornam impossível uma informalidade absoluta, 

temo-la sempre a fazer-nos sombra, como nuvens negras prontas a cair, 

deixando-nos com medo do que vem a seguir. 

O que pode vir a seguir da violência, da morte e dos presos em Gaza? 

Dos ataques e das mortes em Cabo Delgado? Dos ataques e das mortes 

em Sofala e Manica? Do escândalo das dívidas ocultas que, agora que 

já sabemos o que foi feito da mola, choca ainda mais. O que pode vir a 

seguir da fraude a que se prefixou o mega para anunciar o monumento da 

vitória que fez crescer capins, fez cortar capins, fez com que a oposição se 

unisse, ainda que os números tirados cá para fora pela Comissão Nacio-

nal de Eleições sejam pouco animadores? A oposição já interpôs recurso 

na esperança de mudá-los de sentido. Deve ser a volta disso que Lúcia 

Ribeiro, Presidente do Conselho Constitucional e Adelino Muchanga, 

Presidente do Tribunal Supremo, conversam. Com o semblante da pri-

meira a sugerir um corpo que já não aguenta tanto peso que lhe colocam 

às costas. Agora tem de responder ao recurso da Renamo. “O que faço 

eu?” – deve estar a perguntar a Adelino Muchanga. Ele, que também 

não deve ter os dias mais fáceis num país de corrupção institucionaliza-

da, sorri, mas aquele sorriso nervoso de quem precisa sorrir mesmo sem 

motivos para sorrir. 

José Pacheco, Ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, e o em-

presário Issufo Ali olham para o horizonte, como se quisessem dizer que 

o mundo é nosso até onde o nosso olhar consegue alcançar. “De quanta 

terra precisa um homem?” – Tólstoi já havia respondido. Mas o olhar de 

Pacheco alcança longe, talvez por isso lhe percebamos o sorriso, que já 

antecipa a felicidade do cargo que pode vir a ocupar no próximo gover-

no, ele que parece ter um lugar cativo nos sucessivos governos desde o 

primeiro mandato do presidente que agora ninguém lhe quer o nome 

associado. 

Bons tempos ou, pelo menos, novos tempos chegam para Guilherme 

Chirinda e Khatija Issufo, filha de Issufo Ali, recentemente casados, num 

registo em que também despontam o primeiro-ministro Carlos Agosti-

nho do Rosário e a esposa. Resta saber se ela vai preferir adoptar o nome 

do agora marido ou vai ficar com o nome do pai num país em que o 

apelido abre portas. Felicidades aos dois, que nunca lhes falte a conver-

sa geradora de sorrisos como esta do Major-General, Eugénio Mussa, 

Valentina Mtumuke, esposa de Salvador Mtumuke, ministro da Defesa, 

e Abel Nuro, antigo comandante da Polícia e actual adido de defesa da 

Embaixada de Moçambique em Pretória. Que também não lhes falte a 

cumplicidade que sugerem os sorrisos de José Viegas, antigo PCA da 

LAM, Chale Ossufo, antigo Presidente do Conselho Municipal Nacala e 

actual administrador de Moma e Manuel Veterano, antigo PCA da RM 

e Aeroportos de Moçambique (AdM). Que não tenham medo do futuro.

Medo do futuro
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Feira de gastronomia na Escola Internacional de Maputo

Um novo ataque contra um 
chapa, de 15 lugares, pro-
vocou a morte de duas pes-
soas e feriu outras três em 

Pindanganga, uma zona do interior 

do distrito de Gondola, na província 

de Manica, onde regista-se uma in-

tensificação de emboscadas a alvos 

civis e militares, que, desde Agosto, 

já mataram pelo menos 11 pessoas. 

Esta é a segunda viatura incendiada 

na zona, depois da viatura protoco-

lar do administrador local.

 

A viatura de passageiros, com qua-

tro ocupantes, incluindo o motorista 

e cobrador, foi emboscada por um 

grupo armado, cerca das 11:00ho-

ras de quarta-feira, 6, numa estrada 

terraplanada, próximo a uma posição 

das Forças de Defesa e Segurança 

(FDS), destacada para garantir nor-

malidade da zona, quase 60 quilóme-

tros a nordeste de Chimoio. 

Um passageiro morreu “crivado” de 

balas quando o semicolectivo foi 

“metralhado” por disparos que saiam 

de um cemitério local. 

Geralmente, os cemitérios tradicio-

nais em Manica são matas fechadas, 

com árvores gigantes, porque são li-

gados a crenças de que abater as suas 

árvores, além de retirar a sombra aos 

defuntos, pode provocar zangas aos 

antepassados.

Uma segunda pessoa, uma campo-

nesa local, morreu surpreendida com 

um tiro, quando estava em plena 

actividade de cultivo no seu campo, 

próximo da zona do ataque.

“Os tiros saiam dum cemitério, o 

primeiro atingiu o pneu de frente do 

carro e o segundo atingiu o meu pé 

Chapa foi depois incendiado

Dois mortos em novo ataque
Por André Catueira, em Manica

direito o que fez o carro despistar”, 

explicou ao SAVANA, Chiringa 

Taimo, o condutor do “chapa”, lem-

brando que após ser alvejado, saiu 

arrastando-se meio quilómetro para 

o interior de um campo de cultivo. 

Quando pensava que tinha escapado, 

prosseguiu, quatro homens armados, 

vestidos duma farda verde, seguiram 

os seus rastos e o encontraram en-

costado a um arbusto, a espera de um 

silêncio para buscar pelo socorro.

“Quatro homens armados seguiram-

-me no mato, depois eu pedi para 

que eles não me matassem. Um deles, 

que vinha a frente me apontou arma, 

queria me terminar e o outro disse 

‘não já está ferido’” contou o condu-

tor, adiantando que o ataque ocorreu 

a cerca de um quilómetro de uma po-

sição das FDS.

“Eles (as FDS) atrasaram nos so-

correr. Chegaram aí e começaram a 

disparar, a disparar, mas nem tinham 

visto para qual direção tinham fugido 

aqueles homens armados”, acrescen-

tou.

Um camponês local, contou ao SA-

VANA que os disparos iniciaram en-

quanto estava na sua machamba com 

toda a família.

“Ouvimos os primeiros disparos e 

nós continuamos a sachar, e ouvimos 

já a segunda vez, então concluímos 

que (aquilo) já era guerra”, precisou 

Albano Nhampenza, adiantando que 

uma mulher num campo vizinho foi 

atingida mortalmente. 

Os três sobreviventes que estavam no 

semicolectivo de passageiros foram 

depois socorridos para o Hospital 

Distrital de Gondola, e mais tarde 

transferidos para o Hospital Provin-

cial de Chimoio. 

Depois do ataque, o SAVANA tes-

temunhou a saída da área de vários 

moradores, que abandonaram casas e 

machambas, além de alunos e profes-

sores, que preferiram deixar a zona 

perante a insegurança.

“Já não há segurança, não temos 

como nos manter aqui”, disse um 

professor local, que o encontramos a 

caminhar, pois desde a hora do ata-

que, os transportes de passageiros 

cancelaram as viagens para a área.

• As vitórias retumbantes já estão a mostrar resultados. Tal como um 

filho de chefe antigo deu em “empresário de sucesso”, o filho do 

novo chefe também está a ser levado a trilhar as mesmas pisadas. O 

outro partia máquinas de escrever em esquadras de polícia, este parte 

pópós a alta velocidade. Será que é isto que dá certo?

• Mais abaixo na hierarquia dos colunáveis, quem está a esfregar as 

mãos de contente é um elemento do tristemente célebre G40 que 

foi premiado com um cargo de bufaria para analisar as contas que 

configuram fuga ou branqueamento de capitais. Resta saber se o dito 

cujo terá as bolas no lugar para mexer com o partido que tanto de-

fende, visto que é indiciado de ter recebido 10 milhões do galinheiro 

do cachimbo. Com as vitórias retumbantes e asfixiantes esperam-se 

mais nomeações de duvidosa competência. 

• Noutra vertente, há um G40, mais propriamente um dos seus an-

tigos líderes, que tem que fazer pela vida, uma vez que ficou meio 

deserdado na “nova situação”. O homem arregaçou as mangas e ago-

ra está noutro peditório, o do “oil & gas” , uma área que está na 

moda. A vida não está fácil, mesmo às vezes para os que têm cartão 

vermelho …

• Pelos vistos há rebeldias no canil que o antigo reitor da “Politécnica” 

gostaria de ver controlado. Esta semana atiraram-se às canelas de 

um bispo, que tal como o seu confrade na Beira, não tem problemas 

em pôr a boca no trombone. Só que os discípulos de Francisco cá da 

terra não se deixaram amedrontar e mandaram umas tantas farpas 

aos “conhecidos proprietários” do canil. Aguardamos com moderado 

entusiasmo por novos desenvolvimentos, para medir a temperatura 

das novas energias do G40 recauchutado.

• Uma coisa é certa, talvez depois de tantas formações à porta fechada 

na arte de ganhar eleições por cima e por baixo da mesa, os novos 

apóstolos das vitórias retumbantes estão com discurso bem afina-

do quando são escalados para comparecem nos painéis televisivos. 

A cartilha está bem decorada, mesmo nos assuntos mais delicados, 

como os 10 milhões de galináceos que foram enviados à Casa Bran-

ca por via de um conhecido banco local, também investidor nas dí-

vidas ocultas. New York, New York …

• Porém, os tais galináceos tiveram o condão de desencadear, não uma 

gripe asiática nem a conhecida “Newcastle”, mas uma crise de au-

tismo nos media alinhados cá do burgo. Há mesmo um comentador 

que achou por bem ficar no seu mutismo porque também faz parte 

da sua “liberdade de expressão”. Novos ventos, novos conceitos …

• Quem quer mais e mais com os novos ventos são os tristemente 

célebres directores de escola, com grande protagonismo nas eleições 

à bem pouco terminadas. Não contentes com a mola que circulou a 

rodos para os enchimentos e os editais martelados, agora, em época 

de registo escolar fazem vista grossa à orientação do ministério para 

não se cobrarem matrículas da 1ª. à 9ª. classe. Parece que aqui o 

ditado adaptado é … a ambição pela mola é a última a morrer …

• Quem está em crise de protagonismo é a oposição. Para quem fala 

de fraude a toda a hora, era expectável que os tribunais estivessem 

embatucados com montanhas de recursos, tal foi a avalanche de pla-

nos inclinados por todo o país. Como os bónus para os directores de 

escola também abrangeram alguns delegados menos escrupulosos, 

agora chora tudo pelo leite derramado porque não há evidências su-

ficientes para apresentar. Nos corredores, procuram-se os bombeiros 

da sociedade civil e das embaixadas à procura de ajuda. Lição basilar, 

quem vai ao mar prepara-se em terra … 

• Nos corredores do banco da 25 de Setembro, onde há muita vozearia 

contra os pistolões do xerife destemido, pergunta-se do porquê de 

um banco ter milagrosamente escapado à sua última razia de acu-

sações de lavandarias clandestinas. Dizem que no tal banco foram 

ao Cutane…

• No Frelimistão, terra agora habitada por fantasmas e urnas mágicas, 

há um edil da terra dos boxeiros que já pensou descer à capital para 

vir ver o Cutane, para o livrar da maldição de um livrete cheio de 

sangue. No entretanto, há uma jovem procuradora que está a pensar 

noutras soluções…

Em voz baixa
• Está podendo o palacete chinês da Vladimir Lenine. Ainda nem 

o jovem Lamola se decidiu pelo destino a dar ao “pauzinhos”, já 

foi despachada mola fresca para interpor recurso. É preciso travar a 

todo o custo mais vazamentos de galináceos a partir de Nova Ior-

que… 
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O 
Standard Bank, um dos 
maiores bancos comerciais 
do sistema financeiro mo-
çambicano, lançou, recen-

temente, na cidade de Maputo, a 

Standard Correctores de Seguros, 

uma correctora que nasce para 

dinamizar o sector de seguros no 

país, através de uma oferta de pro-

dutos e serviços únicos, simplifica-

dos e ajustados às necessidades dos 

clientes.

Detida maioritariamente pelo 

Standard Bank, a correctora des-

taca-se na oferta de soluções es-

pecíficas para todos os actores da 

cadeia de valor da indústria de 

petróleo e gás, através da sua rede 

local e internacional de parceiros 

especializados em seguros diversos, 

com realce para alguns que só agora 

passarão a existir no mercado, que 

possuía uma capacidade limitada 

de servir às multinacionais e em-

presas locais que actuam no sector.

Segundo o PCA da Standard 

Corretores de Seguros, Chuma 

Nwokocha, a correctora dispõe de 

recursos humanos altamente qua-

lificados, com mais de 10 anos de 

experiência no mercado de seguros.

Mais do que quadros experien-

tes, referiu Chuma Nwokocha, “a 

Standard Correctores de Seguros 

distingue-se pela sua componente 

didáctica, quer através da mediação 

e consultoria especializadas para 

particulares e empresas, bem como 

através dos Master Classes que tem 

Standard Bank lança Correctores de Seguros
estado a realizar desde o mês de 

Março, dedicados, particularmen-

te, às pequenas e médias empresas 

(PME)”.

Intervindo na cerimónia de lança-

mento, a directora executiva da cor-

rectora, Ana Gunde, sublinhou que 

a Standard Correctores de Seguros 

surge numa altura em que se assis-

te, no país, o despontar da indústria 

do petróleo e gás, com a descoberta 

deste importante recurso energéti-

co na bacia do Rovuma, cujo início 

da exploração está previsto para 

2023. 

Para Ana Gunde, este facto impõe 

enormes desafios ao sector de se-

guros, uma vez que se trata de uma 

indústria extremamente exigente, 

cujas necessidades a Standard Cor-

rectores de Seguros está preparada 

e pronta para responder. 

“Pretendemos que este sector e os 

demais clientes possam ter a cer-

teza de que os serviços de que ne-

cessitam para as suas necessidades 

diárias serão providenciados de 

forma transparente e profissional. 

Já estamos preparados para oferecer 

soluções de seguros especializados 

para o sector da aviação, marítimo, 

agrícola, mineiro, bem como contra 

riscos políticos, cibernéticos, terro-

rismo, entre outros”, disse a direc-

tora executiva.

A Standard Correctores de Segu-

ros, acrescentou Ana Gunde, ofe-

rece, igualmente, soluções simples 

de seguros de património, enge-

nharia, responsabilidade civil, frota 

automóvel, assim como cobertura 

de benefícios específicos para fun-

cionários, sendo que estes últimos 

“constituem um factor crucial para 

que as organizações possam reter os 

seus talentos e todos outros colabo-

radores, de forma geral. Entre estes 

benefícios destacam-se os produtos 

de seguros de vida e fundos de pen-

sões”.

Na ocasião, o director executivo do 

Instituto de Supervisão de Seguros 

de Moçambique (ISSM), Xavier 

Chongo, considerou que a entrada 

da Standard Correctores de Se-

guros no mercado constitui uma 

mais-valia para o sector, principal-

mente para os clientes, que passa-

rão a ter melhores serviços ao seu 

dispor.

“O corrector de seguros é uma es-

pécie de advogado do cliente, ou 

seja, é um elemento muito impor-

tante para os interesses dos segura-

dos pois é ele que deve aconselhar 

melhor o cliente sobre as melhores 

instituições e produtos. Por isso, 

acreditamos que a Standard Correc-

tores de Seguros vai trazer o que os 

seus parceiros locais e globais têm de 

melhor para a satisfação dos clientes 

e para o bem do nosso mercado de 

seguros”, enfatizou Xavier Chongo. 

O 
aplicativo Txapita, 
que permite ao pas-
sageiro saber a loca-
lização do autocarro, 

assim como a previsão da sua 
chegada à paragem, é o ven-
cedor da edição do “SeedStars 
Maputo 2019”, uma competi-
ção de startups para mercados 
emergentes. A competição 
teve lugar na passada sexta-
-feira, na Incubadora de Ne-
gócios do Standard Bank, na 
cidade de Maputo.
Trata-se de um aplicativo com 

duas versões, sendo uma para 

os passageiros e outra para os 

gestores das cooperativas de 

transporte e Agência Metro-

politana de Transporte de Ma-

puto. 

Funciona por meio de um dis-

positivo de rastreio instalado 

nos autocarros e controlado a 

partir de uma central de moni-

toramento.

“Txapita” premiado
Os criadores do aplicativo, René 

Meneses e Eddie Massinga, conse-

guiram convencer um júri compos-

to por cinco elementos, e vão, con-

sequentemente, representar o país 

na competição regional, a ter lugar 

no dia 5 de Dezembro, na cidade de 

Joanesburgo, África do Sul.

“O Txapita é o futuro da mobi-

lidade urbana em Moçambique. 

Para além de permitir a localização 

do autocarro, tem as coordenadas 

de todas as instituições públicas e 

privadas relevantes das cidades de 

Maputo e Matola, e um grupo de 

interacção no qual os participantes 

falam de tudo o que estiver a acon-

tecer no trânsito”, explicaram René 

Meneses e Eddie Massinga, que 

referiram que o prémio é um estí-

mulo para darem continuidade ao 

seu trabalho com vista a melhorar 

o aplicativo.

Esta edição do SeedStars Maputo, 

à semelhança das anteriores, con-

tou com o apoio do Standard Bank.

Para Sasha Vieira, responsável 

pela Incubadora de Negócios do 

Standard Bank, iniciativas como 

o SeedStars contribuem para im-

pulsionar o empreendedorismo e 

a promoção das startups moçam-

bicanas.

Por sua vez, Cláudia Makadristo, 

directora regional do SeedStars 

para África, sublinhou que, mais do 

que ter uma ideia, é importante que 

os participantes deste tipo de com-

petições reflictam bastante sobre o 

problema que pretendem resolver, 

bem como sobre a racionalidade ou 

exequibilidade das soluções.

Para além destes dois as-

pectos, acrescentou Cláudia 

Makadristo, “há necessidade 

de saber se o negócio é sus-

tentável ou não. Ou seja, se 

tem potencial para crescer, 

quer seja em Maputo, em 

Moçambique, no continente 

ou no mundo”.

Além do Txapita (rastreio 

de autocarros de transporte 

de passageiros e gestão da 

frota), subiram ao pódio a 

Output Tech Solutions, com 

o dispositivo e aplicativo Xi-

phefo (controlo e redução do 

consumo de energia eléctri-

ca), e a Cliko (plataforma 

de pedidos a restaurantes e 

entrega aos clientes), que fi-

caram em segundo e terceiro 

lugares, respectivamente. A 

Cliko arrecadou, também, o 

prémio de Igualdade de Gé-

nero, atribuído pela Coope-

ração Alemã. 
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SAM oferece água nas 
Escolas de Namaacha

No âmbito das suas ac-

ções de responsabilidade 

social, a Sociedade de 

Águas de Moçambique 

(SAM), proprietária da marcas 

Água da Namaacha, ofereceu 

cerca de 26 mil litros de “Água da 

Namaacha” às escolas do distrito 

Namaacha, província de Maputo, 

como forma de apoiar o sector 

da educação.

Com este acto, a SAM quis 

contribuir para o sucesso destas 

crianças colocando à sua dispo-

sição uma generosa quantidade 

de água para que os alunos pos-

sam adquirir os melhores níveis 

de saúde física e psíquica.

Aberta a um total de 1.400 

participantes, a 14ª edi-

ção da Corrida Millen-

nium bim é realizada no 

próximo dia 30 de Novembro, na 

cidade de Maputo. A competição, 

que já faz parte do calendário 

desportivo do atletismo a nível 

nacional e conta com a partici-

Millennium bim prepara 14ª corrida
pação de atletas internacionais, é 

organizada pelo bim em parceria 

com a Associação de Atletismo 

da Cidade de Maputo e visa pro-

mover, através da prática despor-

tiva, estilos de vida saudáveis.

Num percurso de 13km, a cor-

rida terá início no Parque dos 

Continuadores, terminando na 

Praça da Independência, o even-

to vai incluir ainda uma Feira de 

Saúde aberta ao público em geral 

que poderão ter acesso, de forma 

gratuita, a vários tipos de exames, 

nomeadamente HIV, Malária, 

Hemoglobina, Pressão Arterial, 

Controlo da Glicemia, Controlo 

do Colesterol, Pesagem e IMC – 

Índice da Massa corporal. 

Dentro do seu programa 
de Responsabilidade So-
cial com foco no despor-
to nacional, o BancABC 

está a patrocinar a participação 

de Moçambique no Campeona-

to Internacional do Taekwondo 

“French Open”, apoiando o cam-

peão nacional Itai Samuel Sango.

Itai Samuel Sango é moçam-

bicano, natural de Tete e atleta 

com mais de 15 anos de carrei-

ra de Taekwondo. Foi Campeão 

Nacional e da África Austral de 

Taekwondo em Pesos Pesados de 

2019, títulos ganhos a 5 de Outu-

bro no campeonato realizado na 

África do Sul em Pretória.

O atleta tem vindo a participar 

em vários campeonatos, como é 

o caso do “Corean Ambassador 

Cup, onde se sagrou vencedor da 

medalha de ouro em todos três 

campeonatos, nomeadamente, 

em 2017, 2018 e 2019, no Corean 

Ambassador Cup em Moçambi-

que, Corean Ambassador Cup na 

África do Sul e Corean Ambas-

BancABC patrocina 
Campeão Nacional 
de Taekwondo

sador Cup no Zimbabwe, respec-

tivamente.

Entretanto, o Administrador 

Delgado do BancABC, Tawanda 

Munaiwa disse que este patrocí-

nio enquadra-se no programa de 

apoio ao desporto e cultura que o 

BancABC tem desenhado como 

parte da responsabilidade social 

daquela Instituição.

Munaiwa apelou a todos moçam-

bicanos a apoiarem o Itai Samuel 

Sango neste campeonato para 

que o mesmo sinta o carinho dos 

seus conterrâneos moçambicanos 

e sinta-se incentivado a hastear 

a bandeira de Moçambique em 

França e ainda para que possa se 

qualificar para as qualificações 

dos Jogos Olímpicos. 

Itai já participou no campeonato 

do mundo 2015 na Rússia, 2017 

na Coreia do Sul e 2019 na In-

glaterra indo desta vez participar 

no campeonato Internacional do 

Taekwondo French Open em 

Paris a realizar-se de 15 a 17 de 

Novembro corrente onde o Ban-

cABC o apoiou com $3000 para 

acomodação e alimentação digna.

O 
super 4 jackpot da pre-

mier loto teve um gran-

de vencedor no último 

sábado. Trata- se de José 

Macamo que, no último sábado, 

ganhou quatro milhões de meti-

cais. Macamo diz ser um apos-

tador regular há três anos, sendo 

que a última vez que conseguiu 

ganhar um valor razoável foi de 

três mil meticais, ano passado.

Não sabe contabilizar o número 

de vezes que perdeu, mas graças 

a sua persistência o último sába-

do foi diferente e teve a rara sorte 

Apostador da premier 
loto ganha 4 milhões

de ganhar quatro milhões de me-

ticais. Docente universitário de 

profissão, José Macamo diz que 

buscou inspiração nos anteriores 

sorteios ao ponto de acertar em 

quatro números que lhe deram 

a sorte. Eufórico, diz que com o 

valor ganho vai priorizar  a cons-

trução de uma casa de sonhos em 

Xai-Xai e mais tarde verá o que 

fazer com o valor remanescente. 

Encorajou todos apostadores a 

não desistirem destacando que 

para ganhar é preciso saber jogar.
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Preâmbulo

A Universidade Lúrio (UniLúrio) é uma instituição pública de âmbito nacional com sede 
na Cidade de Nampula e com Faculdades tambémna Ilha de Moçambique (Nampula), 
em Pemba (Cabo Delgado) e Unango (Niassa). No ano lectivo de 2020, a UniLúrio ofe-
recerá um total de 839 vagas, em 23 cursos de licenciatura, nomeadamente: Nampula 
(Medicina, Medicina Dentária, Farmácia, Nutrição, Optometria, Enfermagem, Psicolo-
gia Clínica, Administração e Gestão em Saúde, Contabilidade Fiscalidade e Auditoria, 
Economia e Gestão Empresarial, Turismo e Hotelaria, Desenvolvimento Local e Rela-
ções Internacionais, Urbanismo e Ordenamento do Território e Arquitectura e Planea-
mento Físico; Pemba (Ciências Biológicas, Engenharia Informática, Engenharia Civil, 
Engenharia Mecânica, Engenharia Geológica); Unango (Engenharia Florestal, Enge-
nharia de Desenvolvimento Rural e Engenharia Zootécnica).

1. INTRODUÇÃO
1.1. A Lei nº 27/2009, de 29 de Setembro (Lei do Ensino Superior) estabelece, conju-
gados o artigo 22 e a alínea a) do nº 5 do artigo 23, que constitui condição de acesso 
ao primeiro ciclo de formação (Licenciatura) do ensino superior em Moçambique, a 
conclusão com aprovação da 12a classe ou equivalente. Tendo em atenção que o número 
de vagas é inferior ao número de candidatos, a UniLúrio estabelece os Exames de Ad-

na mesma Lei. Assim, torna-se público que irá decorrer, de 06 a 10 de Janeiro de 2020, 
numa única época com uma chamada, os exames de admissão à UniLúrio, excepto da 
Escola Superior de Negócio (UBS), que será por via de teste de orientação vocacional.

1.2.  Os exames de admissão à UniLúrio terão lugar em todas as províncias do país.

2. CANDIDATURAS
A UniLúrio oferece os Cursos de Graduação nos períodos laboral e pós-laboral.

2.1.Os candidatos poderão concorrer a dois cursos diferentes, indicando a 1ª e a 2ª op-
ção. No caso em que a escolha recaia sobre cursos leccionados em dois períodos, o can-
didato deverá indicar se opta pelo período laboral ou Pós-laboral (sujeito a pagamento 
de mensalidades). A escolha da segunda opção não é obrigatória.

2.2. É da inteira responsabilidade do candidato a escolha dos cursos de sua prefe-
rência, bem como o preenchimento correcto dos dados de candidatura.

2.3. Para a candidatura em cursos com diferentes condições de ingresso, o candidato 
deve escolher apenas uma das combinações.

2.4. O candidato deve realizar o pré-registo online, seguindo instruções dadas na pá-
gina Web www.unilurio.ac.mz ou num link patente no site www.admissao.uem.mz. 
A validação da candidatura decorrerá, em simultâneo, durante o período de pré-registo, 
indicado no ponto 4 deste Edital e somente será efectiva quando forem cumpridas as 
condições descritas no ponto 5. 

2.5. A validação do processo de candidatura torna-se efectiva com a realização do pré-
-registo, validação do pagamento, podendo ser usados para efeitos de pré-registo online 
os seguintes documentos:

 Bilhete de Identidade (BI) ou Talão de BI com carimbo e dentro do prazo de va-
lidade;
 Cartão de Eleitor;
 Carta de Condução; ou
 Passaporte.

c) Passaporte ou DIRE para estrangeiros.

2.6. Os documentos descritos nas alíneas b) e c) devem ser válidos até pelo menos ao 
último dia dos exames de admissão, isto é, dia 10 de Janeiro de 2020.

2.7. Não será instruído nenhum processo de candidatura com a documentação incom-
pleta.

3.CURSOS, VAGAS, DISCIPLINAS DE EXAME E FORMAÇÃO NECESSÁRIA

3.1.O candidato pode obter informações completas sobre as faculdades e a lista de cur-
sos a serem leccionados em 2020, no Edital dos exames de admissão acessando a 
página da UniLúrio www.unilurio.ac.mz.

3.2.Nos termos do Diploma Ministerial nº 68/96, de 7 de Agosto de 1996, que reformula 
o Plano de Estudos do 2° Ciclo do Ensino Geral, são instituídos os grupos A, B e C, 
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Na tabela que se segue, são indicados os cursos ministrados na UniLúrio em 2020, o tipo 
de formação pré-universitária requerida para cada curso, as vagas previstas, as disciplinas 
de exame e os pesos de cada disciplina de exame na média do candidato.

 
CURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO LABORAL 

Faculdade/Curso  
Vagas 
 

Disciplinas de Exame  
Formação Necessária Disciplina1 Peso Disciplina 2 Peso 

1. FACULDADE DE CIÊNCIAS DA SAÚDE (Cidade de Nampula) 
1.1. Licenciatura em Medicina 25 Química 50% Biologia 50%  

12ª B do SNE (ou 

equivalente) 

1.2. Licenciatura em Medicina 
Dentária 

25 Química 50% Biologia 50% 

1.3. Licenciatura em Farmácia 25 Química 60% Biologia 40% 
1.4. Licenciatura em Nutrição 25 Química 50% Biologia 50% 
1.5. Licenciatura em Optometria 25 Física 50% Biologia 50% 
1.6. Licenciatura em 

Enfermagem 
25 Química 50% Biologia 50% 

2. FACULDADE DE ARQUITECTURA E PLANEAMENTO FÍSICO (Cidade de Nampula) 
2.1. Licenciatura em 

Arquitectura e Planeamento 
Físico 

30 Desenho 70% Matemática  30% 12ª  B ou C do SNE + 

Desenho (ou equivalente) 
2.2. Licenciatura em Urbanismo 

e Ordenamento do Território 
29 Geografia 70% Matemática  30% 12ª A, B ou C do SNE (ou 

equivalente) 

3. FACULDADE DE ENGENHARIA (Cidade de Pemba – Cabo Delgado) 
3.1. Licenciatura em Engenharia 

Informática 
25 Matemática  50% Física 50%  

 

12ª B ou C do SNE + Física 

(ou equivalente) 

 

3.2. Licenciatura em Engenharia 
Civil  

25 Matemática  50% Física 50% 

3.3. Licenciatura em Engenharia 
Mecânica 

25 Matemática  50% Física 50% 

3.4. Licenciatura em Engenharia 
Geológica 

25 Química 50% Matemática  50% 12ª B ou C do SNE (ou 

equivalente) 

4. FACULDADE DE CIÊNCIAS NATURAIS (Cidade de Pemba – Cabo Delgado) 
4.1. Licenciatura em Ciências 

Biológicas 
40 Biologia 60% Química 40% 12ª B do SNE (ou 

equivalente) 

5. FACULDADE DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS (Waanangu/Sanga – Niassa) 
5.1. Licenciatura em Engenharia 

Florestal 
40 Biologia 60% Química 40% 12ª B do SNE (ou 

equivalente) 5.2. Licenciatura em Engenharia 
Desenvolvimento Rural 

40 Biologia 50% Química 50% 

5.3. Licenciatura em Engenharia 
Zootécnica 

40 Biologia 50% Química 50% 12ª B do SNE (ou 

equivalente) 

6. FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS (Ilha de Moçambique) 
5.1. Licenciatura em Turismo e 

Hotelaria  
40 Geografia 50% Português I 50% 12ª A, B ou C do SNE (ou 

equivalente) 5.2. Licenciatura em 
Desenvolvimento Local e 
Relações Internacionais  

40 História 50% Português I 50% 

7. ESCOLA SUPERIOR DE NEGÓCIOS (UniLúrio Business School) – Cidade de Nampula 
7.1. Licenciatura em 

Contabilidade, Fiscalidade e 
Auditoria  

30      

12ª A, B ou C do SNE + 

Matemática (ou equivalente) 7.2. Licenciatura em Economia  30     
7.3. Licenciatura em Gestão 

Empresarial 
30     

Subtotal de vagas para 2020 639  
 

CURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO PÓS – LABORAL 
Faculdade/Curso  

Vagas 
Disciplinas Nucleares Formação necessária 

Disciplina1 Peso Disciplina2 Peso 

1. FACULDADE DE ARQUITECTURA E PLANEAMENTO FÍSICO (Cidade de Nampula) 
1.1. Licenciatura em Urbanismo 

e Ordenamento do Território 
30 Geografia 70% Matemática  30% 12ª A, B ou C do SNE (ou 

equivalente) 

2. FACULDADE DE CIÊNCIAS DA SAÚDE (Cidade de Nampula) 
2.1. Licenciatura em 

Administração e Gestão em 
Saúde 

40 Matemática I 60% Português II 40% 12ª A, B ou C do SNE (ou 

equivalente) 

2.1. Licenciatura em Psicologia 
Clínica 

40 Biologia 60% Português II 40%  

3. ESCOLA SUPERIOR DE NEGÓCIOS (UniLúrio Business School) – Cidade de Nampula 
3.1. Licenciatura em 

Contabilidade Fiscalidade e 
Auditoria  

30      

12ª A, B ou C do SNE + 

Matemática (ou equivalente) 3.2. Licenciatura em Economia  30     

3.3. Licenciatura em Gestão 
Empresarial 

30     

Subtotal de vagas para 2020 
(Pós- Laboral) 200  

GRANDE TOTAL 839  
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Nota: A prova de Língua Portuguesa tem duas variantes:

a) Português-I destina-se a candidatos ao curso oferecido pela Faculdade de Ciências Sociais e 
Humanas;
b) Português-II destina-se a candidatos ao curso oferecido pela Escola Superior de Negócios 
(UniLúrio Business School) e do curso de Licenciatura em Administração e Gestão em Saúde 
(Pós-Laboral da FCS).

4. PRÉ-REGISTO

4.1 O Pré-registo online na página web: https://prereg.uem.mz , inicia logo após a publicação 
deste Edital no site da UniLúrio e nos jornais de maior circulação e o seu término está previsto 
para o dia 07 de Dezembro de 2019. 

4.2 Para o pré-registo é imprescindível ter os documentos indicados no Ponto 2.5 e o sistema 
gerará o código do candidato que deverá ser usado, sempre que se pretender fazer qualquer 
alteração dos dados do candidato. Não se deve fazer um pré-registo adicional, podendo o 
candidato editar os dados submetidos inicialmente até antes da validação dos mesmos;

4.3 O CANDIDATO DEVE POSSUIR APENAS UM ÚNICO NÚMERO DE CANDIDATO.

4.4 NÃO SERÃO ACEITES OS CASOS DE DUPLA INSCRIÇÃO. Para se inscrever a outro 
curso ou Universidade, o candidato deve usar um único código atribuído no pré-registo e seguir as 
instruções dadas na página Web www.prereg.uem.mz, uma vez que os nomes das universidades 
e/ou cursos adicionados serão acrescentados ao código atribuído na primeira candidatura.

4.5 O pré-registo só será efectivo após a validação da inscrição de acordo com o Ponto 5.

5. VALIDAÇÃO DE INSCRIÇÕES 

5.1 A validação da inscrição será feita, de forma automática, após o pagamento da taxa de ins-
crição;

5.2 O processo de validação terá lugar no mesmo período de pré-registo.

5.1 Taxa de inscrição e formas de pagamento

5.3.1 A taxa de inscrição é de trezentos e cinquenta meticais (350,00 Mt) por disciplina de exame 
e 

5.3.2 O candidato poderá alterar os dados do seu pré-registo antes do pagamento da taxa na página 
Web www.unilurio.ac.mz ou www.prereg.uem.mz. Após a validação dos dados não haverá 

5.3.3 O pagamento do valor referido no ponto 5.3.1 deverá ser efectuado de acordo com os 
dados da factura a ser obtida durante processo de pré-registo, com a indicação da entidade, 

5.3.4 A REFERÊNCIA gerada pelo sistema, para o pagamento da taxa é INDIVIDUAL E 

5.3.5 Os valores pagos da taxa de inscrição não são reembolsáveis;

5.3.6 O candidato deverá conservar o recibo comprovativo da inscrição e deve fazer-se acompa-
nhar deste durante a realização dos exames, para qualquer reclamação, pedido de revisão de pro-
vas ou qualquer outro acto relacionado com os exames de admissão, para o Ano Lectivo de 2020.

6. CENTRO DE APOIO AO PRÉ-REGISTO E CALENDÁRIO DE VALIDAÇÃO DE INS-
CRIÇÕES 

Durante o período de candidatura aos exames de admissão, para o Ano Lectivo 2020, estará 
disponível apoio aos candidatos para os processos de pré-registo e validação de inscrições, entre 
outros através da página do site da UniLúrio, Facebook e serão abertos os Centros de Apoio em 
todo o país, nos locais e datas indicados em 6.1 e 6.2, respectivamente.

6.1 Centros de apoio
Os centros de apoio ao pré-registo e validação das inscrições estarão abertos nos seguintes locais:

NOTA: Os centros de apoio abaixo indicados estarão abertos apenas nos dias 30 
de Novembro, 06 e 07 de Dezembro de 2019:

 Escola Superior de Negócios e Empreendedorismo - Chibuto
 Escola Superior de Desenvolvimento Rural - Vilankulo
 Faculdade de Engenharia Agronómica e Florestal da Universidade Zam-
beze - Mocuba
 Faculdade de Ciências Agrárias da Universidade Zambeze - Ulónguè
 Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Lúrio - Ilha 
de Moçambique

  
7. PUBLICAÇÃO DAS LISTAS DE DISTRIBUIÇÃO DE CANDIDATOS 
POR LOCAIS DE EXAME

-
ção, se os dados pessoais e a Província de realização de exames estão cor-
rectos, seguindo as instruções da página Web www.unilurio.ac.mz ou www.
admissao.uem.mz.

7.2 As reclamações sobre qualquer dado incorrecto devem ser submetidas até 
três dias após o término dos processos de pré-registo e validação de inscrições 
na página Web do Departamento de admissão mediante preenchimento de um 
formulário apropriado. Por outro lado, as reclamações podem ser submetidas 
durante o período das 9:00 às 15:30 no Departamento de Exames, na Cidade 
de Maputo e nos Centros de Apoio;

7.3 As listas de distribuição dos candidatos pelas salas de exames estarão dis-
poníveis na terceira semana de Dezembro de 2019 na página Web http: www.
unilurio.ac.mz. ou www.prereg.uem.mz.

7.4 É obrigação do candidato proceder a consulta das listas pessoalmente e re-
conhecimento dos locais das provas até 72 horas, antes da data de realização 
dos exames. 

no mesmo dia à mesma hora, antes da validação.

8. EXAMES
8.1 Datas e horários
8.1.1 Os exames por disciplina terão lugar, nas datas e nos horários constantes 
da tabela seguinte:

6.2 Data e horário
A abertura dos centros de apoio será feita nos meses de Novembro e Dezembro de 

acordo com as datas indicadas na tabela seguinte:

8.1.2 Não será permitida a entrada de candidatos na sala de exame para prestação de 
provas, depois das 08:00h no período da manhã ou depois da 14.00h no período da 
tarde.

8. 2 Locais de prestação das provas de exames
8.2.1 O candidato realizará as provas dos exames na província que o próprio can-

didato escolheu, na sala correspondente à lista onde conste o seu nome, conforme 
as listas de distribuição de candidatos por sala de exame, a serem publicadas pelo 
Departamento de Admissão à Universidade.

8.2.2 Não são permitidas transferências dos candidatos, das salas de exame publicadas 
na página Web www.unilurio.ac.mz ou www.prereg.uem.mz pelo Departamento 
de Admissão à Universidade para quaisquer outros locais.

8.2.3 Os exames de admissão à UniLúrio realizar-se-ão nos seguintes locais:

 
Província Endereço 
Cidade de Maputo  Campus Universitário Principal da UEM - Faculdade de Ciências, 

Departamento de Ciências Biológicas e Departamento de Matemática 
e Informática  

 Faculdade de Engenharia da UEM  
Gaza  Escola Pré-Universitária Joaquim Alberto Chissano – Cidade de Xai-

Xai 
 Escola Superior de Negócios e Empreendedorismo – Chibuto 

Inhambane  Escola Superior de Hotelaria e Turismo de Inhambane – Cidade de 
Inhambane 

 Escola Superior de Desenvolvimento Rural – Vilankulo 
Sofala  Centro de Tecnologia de Informação e Comunicação da Universidade 

Zambeze (Campus do CETIC - Macúti) - Cidade da Beira  
Manica  Escola Pré-Universitária Samora Moisés Machel - Cidade de Chimoio 
Tete  Escola Secundária de Tete – Cidade de Tete 

 Faculdade de Ciências Agrárias da Universidade Zambeze – Ulóngué 
Zambézia  Escola Superior de Ciências Marinhas e Costeiras – Cidade de 

Quelimane 
 Faculdade de Engenharia Agronómica e Florestal da Universidade 

Zambeze – Mocuba 
Nampula  Universidade Lúrio/Campus de Marrere – Cidade de Nampula 

  Faculdade de Ciências Sociais e Humanas – Ilha de Moçambique 
Cabo Delgado  Escola Secundária de Pemba – Cidade de Pemba 

Niassa  Escola Secundária Paulo Samuel Kankhomba – Cidade de Lichinga 

Data Período 
23 de Novembro de 2019 Das 09:00h às 14:00h 
30 de Novembro de 2019 Das 09:00h às 14:00h 
06 e 07 de Dezembro de 2019 Das 09:00h `as 14:00h 

Data Disciplinas Hora 

(Segunda-feira) 06/01/2020 
Desenho/ Língua Inglesa 07:30 
Biologia/Inquérito Sociolinguístico 13:30 

(Terça-feira) 07/01/2020 Português-I 07:30 
Geografia/Física 13:30 

(Quarta-feira) 08/01/2020 História 07:30 
Filosofia/Química 13:30 

(Quinta-feira) 09/01/2020  Matemática /Língua Francesa 07:30 
Português-II 13:30 

Cidade de 
Maputo 

 Instalações Universitárias da UEM- Cidade de Maputo 
 Outros locais a indicar oportunamente 

Gaza  Escola Pré-Universitária Joaquim Alberto Chissano – Cidade de Xai- 
Xai  

 Escola Superior de Negócios e Empreendedorismo - Chibuto  
 

Inhambane  Escola Superior de Hotelaria e Turismo de Inhambane – Cidade de 
Inhambane  

 Escola Superior de Desenvolvimento Rural – Vilankulo 
Sofala  Universidade Zambeze – Campus de Matacuane 

 Escola Secundária Mateus Sansão Mutemba 
 Escola Secundária Samora Machel 

Manica  Escola Pré-Universitária Samora Moisés Machel de Chimoio 
Tete  Escola Secundária de Tete – Cidade de Tete 
Zambézia  Escola Secundária 25 de Setembro – Cidade de Quelimane 

 Escola Primária de Sinacura 
Nampula  Instalacões Universitarias da Lúrio (Faina e Marrere) – Cidade de 

Nampula 
 Escola Secundária de Muatala  
 Escola Secundária de Nampula 

Cabo Delgado  Escola Secundária de Pemba – Cidade de Pemba  
Niassa  Escola Secundária Paulo Samuel Kankhomba – Cidade de Lichinga 
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8.3 Procedimentos e disciplina
8.3.1 A entrada dos candidatos na sala de exame é feita mediante chamada a partir da 

exibição do 
-

nado no Ponto 2.5 b) e c).
8.3.2 Não serão permitidas entradas de candidatos que não estejam munidos de docu-

dentro do prazo de validade, ou os que se apresentem sem 

b) e c).
8.3.3 É interdita a entrada do candidato que tenha o rosto tapado por qualquer 

.
8.3.4 As provas de exame, com excepção de Desenho, inquérito Sociolinguístico, são 

de múltipla escolha tendo a duração máxima de duas (2) horas e versarão sobre ma-
térias cujos conteúdos correspondem aos curricula do nível médio do Ensino Geral. 

ainda lápis de carvão, preferencialmente o HB.
8.3.6 Não é permitida a entrada na sala de exame com os seguintes materiais: corrector, 

dicionários, telefones celulares, máquina de calcular e equipamento electrónico, 
em geral.

8.3.7 É proibido o acto ou tentativa de utilização, obtenção, cedência ou transmissão 
de informações, opiniões ou dados através de livros, cábulas, meios electrónicos 
ou outras fontes, realizada por meios escritos, orais ou gestuais antes e durante a 
realização de provas de exame.

9. ADMISSÃO

9.1. De acordo com a alínea a), n° 5, do Artigo 23 da Lei 27/2009 de 29 de Setembro, 
“poderão candidatar-se ao
Ensino Superior os indivíduos que tenham concluído com aprovação a 12ª classe do 
ensino geral ou equivalente”. Em conformidade com o nº 1 do Artigo 4, “as condições 
de acesso a cada instituição de Ensino Superior são regulamentadas pela referida ins-
tituição”. Assim, do total das vagas disponíveis, conforme o Ponto 3 deste Edital, é 
reservada uma quota de admissão de 5%, cujo preenchimento far-se-á de acordo com 
os seguintes critérios:

a) O número de vagas correspondente a 5% do total de vagas será distribuído equitati-
vamente por províncias de conclusão do nível Pré-Universitário ou equivalente e por 
género;

b) Serão elegíveis a estas vagas os candidatos de ambos os sexos que, completando até 
20 anos e zero dias de idade à data da candidatura, se candidatarem na província de 
conclusão do nível Pré-Universitário e tiverem obtido as melhores médias nos exames 
de admissão nessa província, independentemente do curso a que se candidatarem.

9.2. É ainda reservada, do total das vagas, uma quota de admissão de 10%, que serão 
distribuídas equitativamente pelas províncias de Nampula, Cabo Delgado e Niassa, 
pelo critério de província de conclusão do nível Pré-Universitário ou equivalente ao 
local de inscrição.

9.3. Em cada um dos cursos, serão admitidos os candidatos com a melhor média pon-
derada das disciplinas de exame, até ao limite das vagas estabelecidas, sendo tomada 
em consideração a ordem das preferências expressa pelos candidatos.

9.4. Se após o apuramento mencionado no Ponto 9.2 o número de vagas for ultrapas-
sado, e se os admitidos tiverem a mesma média, recorrer-se-á ao critério “idade” para 
o caso dos cursos em regime diurno, admitindo-se os candidatos com a menor idade, 
enquanto, para os cursos em regime nocturno (pós-laboral) a prioridade será dada aos 
candidatos com idade igual ou superior a 23 anos.

10. PUBLICAÇÃO DE RESULTADOS

Os resultados das provas de exame poderão ser acedidos através da página Web www.
unilurio.ac.mz e www.admissao.uem.mz e ou via SMS seguindo instruções a divul-
gar oportunamente.

11. REVISÃO DE PROVAS E RECLAMAÇÕES

11.1 Os pedidos de revisão de provas ou reclamações relativas aos exames devem ser 
dirigidos ao Director Pedagógico da UEM e depositados, em Maputo, junto ao Depar-
tamento de Admissão à Universidade (Edifício do Centro de Informática da UEM) e 
nas províncias, junto aos Centros de Apoio. 

11.2 Os pedidos de revisão e as reclamações são apresentadas dentro do prazo de três 
(3) dias úteis contados a partir do dia da publicação dos resultados. 

11.3 A apresentação dos pedidos de revisão de provas e as reclamações serão feitos 
em formulários disponíveis nos locais de inscrição ou através da página Web www.
admissao.uem.mz.

11.4 A aceitação dos pedidos é condicionada ao pagamento, da taxa de oitocentos Me-
ticais (800,00MT) por cada disciplina a rever e/ou reclamação, bem como da apresen-

tação da fotocópia do recibo comprovativo da inscrição aos exames.

11.5 Os valores pagos a título de taxa pela revisão ou reclamação não são reem-
bolsáveis.

 11.6 Qualquer reclamação, em relação ao local de realização de exames e 
outros requisitos indicados nos pontos anteriores, será considerada impro-
cedente.

12. SANÇÕES

12.1 Serão indeferidas as reclamações que derivem de erros cometidos pelos 
candidatos, por não cumprimento das normas emanadas para os candidatos, ou 
fora dos prazos, incluindo os casos de múltipla inscrição.
12.2 Incorrerá na sanção de anulação de todo o seu processo de candidatura/
admissão o candidato que:
a) Se encontrar em alguma situação relevante das descritas no Ponto 8.3.6 e 

8.3.7 relativa a procedimentos e disciplina;
b) Preste ou tenha prestado falsas declarações durante o processo de candida-

tura.

12.3 Sem prejuízo do procedimento criminal, se ao caso couber, incorrerá na 
sanção de anulação de todo o seu processo de candidatura/admissão e interdição 
de inscrição e ingresso à UniLúrio, pelo período de cinco (5) anos o candidato 
que:
a) Seja portador de telefone celular ou outro equipamento electrónico;

c)Faça a vez de um candidato na prestação de exame de admissão à UniLúrio; e 
d)Se faça representar por outrem na prestação de prova de exame de admissão 

à UniLúrio.

12.4 Incorrerá na sanção de expulsão da UniLúrio o indivíduo que for encontra-
do nas situações descritas nas alíneas b), c) e d) do ponto 12.2 deste Edital sendo 
estudante da UniLúrio, por força do disposto no Regulamento Pedagógico da 
UniLúrio em vigor, alterado pela Deliberação nº 08/CUN/2018 de 13 de Julho.

13. MATRÍCULAS, INSCRIÇÕES, PROPINAS E BOLSAS DE ESTUDOS 
PARA CANDIDATOS ADMITIDOS

as taxas, matrículas, inscrições, propinas e bolsas de estudo.

13.2 As propinas mensais para os cursos do período Pós-Laboral são cobradas 
no valor de 4.500,00Mt. 

13.3 A UniLúrio oferece, mediante disponibilização orçamental e demais crité-
rios pré-estabelecidos, os seguintes tipos de Bolsa de estudos: 

a) Bolsa Completa;
b) Bolsa Reduzida;
c) Bolsa de Mérito;
d) Bolsa-Alimentação;
e) Bolsa-Alojamento;
f) Isenção ou Redução de Propinas 

13.4 Os candidatos inscritos para os exames de admissão da UniLúrio podem 
candidatar-se a estas bolsas, com excepção da Bolsa de Mérito. Para tal, pode-
rão aceder igualmente ao boletim da candidatura a bolsas de estudos no site 
da UniLúrio (www.unilurio.ac.mz) e retorná-lo, devidamente preenchido e 
com os requisitos exigidos, no período de matrícula na respectiva Faculdade 
(somente aos estudantes admitidos).

13.5 Após o período normal de matrículas e para preencher as vagas dos admi-
tidos que não se tenham matriculado, será publicada para cada curso, uma lista 
composta por igual número de candidatos.

 14. CASOS OMISSOS

Cabe ao Reitor da Universidade Lúrio interpretar as dúvidas resultantes da apli-
cação do Edital e integrar os casos omissos.

UniLúrio, aos 30 de Setembro de 2019
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ÍNDICO SEGUROS inaugurou no passado dia 4 de Novembro 
de 2019 uma nova agência na Cidade de Lichinga, Província de 
Niassa para melhor servir os seus clientes e parceiros com base 
numa abordagem presente e comunicação consistente. Com a 
abertura da Agência de Lichinga a Indico Seguros passa a es-
tar presente e devidamente representada em todas as Capitais 
Provinciais. 
Segundo a Directora de Operações, Nasma Omar, a abertura da 
agência de Lichinga concretiza a estratégia e ambição da Indico 
Seguros em aproximar os seus produtos e serviços a nível na-
cional em linha com os esforços, iniciativas e estratégia de pe-
netração dos produtos e serviços de seguros prosseguida pelo 
Instituto de Supervisão de Seguros de Moçambique.  
De igual forma, com a abertura desta agência esperamos ir ao 

-
nómico que a Província de Niassa tem vindo a registar em es-
treita parceria com o Governo da Província, agentes económi-
cos privados, organizações não governamentais e contribuir 
para a melhoria do acesso aos serviços de seguros junto da co-
munidade local.
“Somos uma empresa cidadã, comprometida com a protecção 
das famílias e a conservação dos activos das empresas em todo 
o território nacional”, disse Nasma Omar

-
mos e renovamos o nosso compromisso de ouvir, compreender, 
servir e dar o melhor de nós, fazendo sempre o que é correcto 
ainda que tal nos prejudique!

INDICO SEGUROS : 
INAUGURA AGÊNCIA NA 

CIDADE DE LICHINGA

A 
escritora moçambicana 
Paulina Chiziane apre-
sentou, nesta terça-feira, 
em Maputo, a sua pri-

meira obra discográfica intitulada 

“Cantos de Esperança”.

O disco conta com 12 faixas musi-

cais e é resultado de uma parceria 

entre a escritora e jovens músicos 

moçambicanos, cujo objectivo é 

combinar as potencialidades dos 

escritores e músicos de diferen-

tes gerações, com o fim único de 

oferecer ao público moçambicano 

obras musicais de maior qualidade 

literária. 

As letras que compõem o trabalho 

foram extraídas do livro “O canto 

dos Escravos”, lançado em Julho 

de 2017, no qual a artista fala do 

percurso dos africanos no nosso 

país e fora do continente. Os temas 

versam sobre valores identitários 

moçambicanos e africanos como a 

esperança, fraternidade, o amor, a 

harmonia e solidariedade.

Sobre o processo de concepção, a 

autora contou à nossa reportagem 

que este projecto teve o seu início 

no ano de 2018, mas só este ano a 

obra foi materializada. 

“Esta é uma ideia que surgiu no 

quintal da minha casa, quando no 

início do ano de 2018 recebi a visita 

Chiziane apresenta 
“Cantos de Esperança”

dos meus netos que traziam consi-

go uma guitarra e começamos a 

cantarolar”, acrescentou Chiziane.

Eduardo Salmo, um dos intérpretes 

que deu voz ao disco, falando em 

representação aos demais músicos, 

afirma ter sido uma honra fazer 

parte deste projecto. 

“Para mim, é uma grande honra 

fazer parte deste projecto e traba-

lhar com a mamã Paulina Chizia-

ne. Uma das coisas que nos une a 

escritora, é essa relação que existe 

entre a literatura e a música. Para 

podermos ter uma boa música, pre-

cisamos ter a mão de uma boa es-

critora, assim como também, para 

termos uma boa melodia precisa-

mos do artista, a pessoa que dá voz 

a esta mesma letra”, concluiu.

O álbum conta com a participação 

de seis artistas moçambicanos, al-

guns muito bem conhecidos entre a 

sociedade moçambicana, como é o 

caso de Azagaia e outros que dão os 

primeiros passos no mundo da mú-

sica, como Grande Homem, Chrill 

Malate, Eduardo Salmo, Fermina 

da Neta e Helena Promisse.

O lançamento oficial será marcado 

com um espectáculo ao vivo a ter 

lugar no dia 22 de Novembro do 

presente ano, no Auditório da Rá-

dio Moçambique, pelas 18h30 e a 

entrada é gratuita.

A 
Country Intelligence e 
a Atittude rubricaram, 
recentemente, em Ma-
puto, um Memorandum 

de Entendimento (ME). O acor-
do entre as duas firmas tem por 
objectivo a concepção e desen-
volvimento de ideias conjuntas 
com vista a profissionalização 
dos trabalhadores afectos aos 
Recursos Humanos das institui-
ções no país.  
Pretende-se com a iniciativa criar 

Country Intelligente e Atittude unem-se pelos Recursos humanos
forma de selar o acordo entre as 

duas firmas moçambicanas, am-

bas lideradas por jovens.

A Country Intelligence, bem 

como, a Atittude, para além de 

prestar aconselhamento, dedi-

cam-se, igualmente, ao recruta-

mento de técnicos para as mais 

diversas áreas.    

Com a assinatura do memorando, 

os profissionais dos recursos hu-

manos passarão a ter, a partir do 

dia 21 de Novembro próximo, um 

programa bimestral de convívio e 

troca de ideias designado por HR 

After Work.

“O evento terá a participação 

específica de profissionais de re-

cursos humanos. No HR After 

work poderão participar outros 

interessados. Acreditamos que a 

partir deste evento, teremos espa-

ço para o debate das questões pre-

mentes que apoquentam essa área 

sensível dos recursos humanos. 

Acredito que em ambiente des-

contraído também se discutem 

problemas e acham-se soluções. 

Por isso, assinamos este memo-

rando como primeiro passo”, ex-

plica Gaspar Buque.

Recorrendo a experiências e prá-

ticas internacionais, as duas fir-

mas pretendem, com o programa, 

replicar os bons modos em Mo-

çambique.

“O HR After Work é um pro-

grama que já é aplicado interna-

cionalmente. Numa primeira fase 

iremos lançar o projecto para al-

gumas províncias e gradualmente 

vamos abranger o país. Profissio-

nais conceituados estarão nas ses-

sões para facilitar as conversas”, 

explica Cláudia Chitumia.

Cláudia Chitumia detalhou o 

HR After Work vai permitir que 

os profissionais saiam do circuito 

formal, Ou seja, do ambiente la-

boral, visto que a ideia é a discus-

são de temas transversais, estando 

prevista inclusão, a breve trecho, 

de profissionais de outras áreas.  

Por seu turno, Gaspar Buque dis-

se ser crucial a participação de 

todos os profissionais. Anotou 

que só com inclusão é que se con-

seguirá “ter a real noção sobre os 

comportamentos e tendências de 

recursos humanos no país”.

maior aproximação entre os téc-

nicos desta área (troca de expe-

riência), medida que contribuirá 

para melhoria do seu desempe-

nho nos seus ramos de actividade.

O acordo vai contemplar os co-

laboradores Prestige, incluindo 

directores, gestores e técnicos de 

recursos humanos, gestores de 

comunicação interna, consulto-

res ou académicos da área, entre 

outros.

Gaspar Buque, em representação 

da Country Intelligence e Cláu-

dia Chutumia, da Atittude, efec-

tuaram a troca de pastas, como 

7

Agenda Cultural 
Cine-Gilberto Mendes

Sextas, Sábados, Domingos e Feriados 18h30 
Apresenta: “HORA DO VOTO”

Maputo Waterfront
Todas Sextas, 19h

Jantar Dancante com Alexandre Mazuze
Todos Sábados, 19h

 Música com Zé Barata ou Fernando Luís
Todos Domingos, das 13/18h  

Animacao com DJ
Chefs Restaurante

Todas Sextas, 19h      
Música ao vivo

ub
cd
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No âmbito das festividades do Dia da Cidade de Maputo, o 

rodoviário estará condicionado na Avenida Samora Machel, 
na Praça da Independência e em todas as vias de acesso e saí-
da da mesma, entre os dias 7 e 11 de Novembro corrente para 
dar lugar às actividades de preparação e comemorativas da 
efeméride. 

Com efeito, a partir das 12.00 horas do Dia 7 de Novembro, 
a circulação de automóveis e outros veículos motorizados 
estará condicionada na Avenida Samora Machel, a partir do 
cruzamento com a Avenida 25 de Setembro até à Praça da In-
dependência. 

Igualmente, o tráfego da Praça da Independência estará fecha-
do a partir da esquina entre as Avenidas Olof Palme e Ho Chi 
Min, assim como entre esta avenida e a Av. Karl Marx e Josina 
Machel.  
O Conselho Municipal informa ainda que entre as 06.00 horas 
do Dia 09 até às 06.00 horas do dia 11 de Novembro, o trânsito 
rodoviário estará fechado na Av. Samora Machel, a partir do 
cruzamento com a Av. 25 de Setembro e em todos os acessos e 
saídas da Praça da Independência. 

A circulação rodoviária também estará condicionada na Av. 10 
de Novembro no dia 08 de Novembro e encerrada nos dias 09 
e 10, no troco entre a Praça Robert Mugabe ate à Rua Obadias 
Muianga (em frente ao Gabinete do Primeiro-Ministro). 

O encerramento desta via surge para dar lugar as actividades 
da feira desportiva e cultural que terá lugar neste espaço, no 
âmbito das celebrações do 10 de Novembro, Dia em que Ma-
puto completa 132 anos da sua elevação à categoria de cidade. 
Para garantir uma circulação segura de veículos durante o 
período em referência, será observado o plano de gestão de 
tráfego, projectado para o efeito: 

-
culação rodoviária, nos dois sentidos, na Avenida Vladimir 
Lenine, no troço entre as Avenidas 24 de Julho e 25 de Se-
tembro. 

-
to a partir dos portões que se encontram na Av. Vladimir 
Lenine. 

Não obstante, recomenda-se aos utentes das vias menciona-
das a prestarem muita atenção para a sinalização temporária 
a ser colocada e/ou poderão recorrer a vias alternativas por 
forma a reduzir o congestionamento de viaturas nos troços 
indicados.

Cientes dos transtornos que esta medida vai causar aos au-
tomobilistas e outros utentes das vias acima mencionadas, o 
Conselho Municipal de Maputo apela a compreensão e cola-
boração de todos.

CONSELHO MUNICIPAL

Aviso 
TRÁFEGO CONDICIONADO NA AVENIDA 

SAMORA MACHEL E NA PRAÇA DA 
INDEPENDÊNCIA

No âmbito das festividades do Dia da Cidade de Maputo, o Con-
selho Municipal de Maputo (CMM), em parceria com o FNB Mo-
çambique, vai realizar, a 10 de Novembro, uma corrida de dez 

A prova tem a partida prevista para as 7.30 horas em frente à sede 

Praça da Independência. 
Para dar lugar ao evento, a edilidade, em coordenação com a Ad-
ministração Nacional de Estradas (ANE), comunica a todos os 
munícipes, em geral, e aos automobilistas, em particular, que o 
tráfego estará condicionado, Domingo, dia 10 de Novembro de 

passando pela Rotunda e ao longo da faixa Esquerda da Ponte, no 
-

zação das Nações Unidas (OUA), das Estâncias, 25 de Setembro 
até ao entroncamento com a Avenida Samora Machel em direcção 
à Praça da Independência.  
O condicionamento vai obedecer ao seguinte horário:

-
zação das Nações Unidas, no sentido Motor Care-Praça 16 de 

-

-
bro, na faixa esquerda no sentido norte-sul, a partir do Cruza-

Machel, a partir do entroncamento com a Av. 25 de Setembro até 
à Praça da Independência 

Para garantir uma circulação segura de veículos durante o perío-
do em referência, será observado o plano de gestão de tráfego, 
projetado para o efeito.
Não obstante, recomenda-se aos utentes das vias mencionadas a 
prestarem muita atenção para a sinalização temporária a ser colo-
cada e/ou poderão recorrer a vias alternativas por forma a reduzir 
o congestionamento de viaturas nos troços indicados.
Cientes dos transtornos que esta medida vai causar aos automo-
bilistas e outros utentes das vias acima mencionadas, o Conselho 
Municipal de Maputo e a Administração Nacional de Estradas 
apelam a compreensão e colaboração de todos.

132 Anos: Vamos todos “Txunar” Maputo

Aviso
CONDICIONAMENTO DO TRÁFEGO PARA 

A REALIZAÇÃO DA CORRIDA 
CITYRUN 10K

CONSELHO MUNICIPAL
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